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คำนำ 
รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา       

การปกครองทองถิ่น วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ประจำปการศึกษา 2563  เลมนี้ เปนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรซึ่งไดมีการดำเนินงานระหวางวันที่ 16 ตุลาคม 2564 – วันท่ี  21 ตุลาคม 
2564  หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น จากปรัชญาของหลักสูตร คือ ประชาชนเขมแข็ง 
รวมมือปกครองดูแลกันเอง คือความงอกงามไพบูลยของชุมชนและทองถ่ิน ซึ่งในปจจุบันการของโลก สงผลให
สถานการณดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ มีความซับซอน ประกอบกับการจัดการปกครองในปจจุบันอำนาจ
รัฐไมสามารถจัดการไดอยางเบ็ดเสร็จอยางในอดีต จึงเปนภาพสะทอนปกติใหเห็นไดโดยทั่วไป การทำความ
เขาใจในปรากฏการณการตางๆ จำเปนตองปรับตัวสอดคลองกับสภาวะที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาอยางรอบคอบ 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อนำพาประเทศจากประเทศ
รายไดปานกลางสูประเทศที่มีรายไดสูง ลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเจริญทางเศรษฐกิจกระแสใหม รวมถึง
การสรางผูประกอบการระดับชุมชนทองถิ่นที่เปนฐานกำลังสำคัญของการพัฒนาในระดับประเทศ วิทยาลัย
พิจิตรไดเห็นถึงความสำคัญในประเด็นดังกลาว จึงมุงมั่นในการผลิตผูสำเร็จการศึกษาใหมีความรูความสามารถ
ทั้งในดานการปฏิบัติ ดานทฤษฎี พรอมทั้งดานคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัยในการประกอบอาชีพ 
เพื่อตอบสนองใหทันตอความตองการขององคกรท้ังภาครัฐและเอกชน  

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จึงไดเปดสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น โดยเนนให
นักศึกษามีความรู ความเขาใจ หลักการการปกครองทองถิ ่น มีทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทองถ่ิน มีความเปนผูนำ สามารถปรับตัวใหทันตอเหตุการณการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและแขงขันกับผูอื่นไดในระดับสากล มุงเนนใหนักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีที่มีความรับผิดชอบ              
จิตสาธารณะเพื่อพัฒนาทองถ่ินและมีจริยธรรมท่ีดีตอสังคม เพื่อใหสังคมสงบและยั่งยืนได 

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรของสาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน เปนไป
ตามการประกันคุณภาพภายใน  สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2563  ซึ่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาให
ความเห็นชอบเกณฑดังกลาว ในการประชุมครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2561  โดยมีการกำหนด
อาจารยประจำหลักสูตร เปนผูบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุใน
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น มีการจัดทำระบบและกลไก  คาเปาหมายในการดำเนินการ
ตางๆ ใหสอดคลองกับการผลิตผูสำเร็จการศึกษา รวมทั้งกำหนดใหอาจารยผูสอนจัดทำรายละเอียดของวิชาและ
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  อันจะสงผลตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษาท่ีเปนไปตามความคาดหวังของสังคม  โดยการ
จัดทำรายงานประเมินตนเอง  เพื่อรอการตรวจประเมินจากกรรมการภายนอกเพื่อยืนยันผลการดำเนินการ 
และนำเสนอตอสภาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด เพื่อพิจารณาและเผยแพรตอสาธารณชนตอไป 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาการปกรองทองถิ่น โดยมุงเนนใหนักศึกษามี
ความรู ความเขาใจ หลักการการปกครองทองถ่ิน มีความรับผิดชอบ มีทักษะการบริการจัดการทองถ่ิน        ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อสามารถพัฒนาตนเองใหทันตอเหตุการณที่ทันสมัย มีความ
เปนผูนำตอการเปลี่ยนแปลงสูทองถิ่น เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่อง เปนหลักสูตรที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนและตลาดแรงงานในจังหวัดพิจิตร มีอาจารยประจำหลักสูตร  
1 .นายสงา  ศรีรักษ       รป.ม.(การบริหารการจัดภาครัฐ) 

รบ.(ฐศาสตร) 
2. นางอุมาพร  ศรีรักษ    รป.ม.(การบริหารการจัดภาครัฐ) 

ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 
3. นายสุภกร ตายทับศศ.ม. (รัฐศาสตร) 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 
 ในปการศึกษา 2563 มีการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ใน
สถานท่ีเรียน  จำนวน  4  หองเรียน สถานท่ีจัดการเรียนการสอนดังนี้   

1. หนวยจัดการศึกษาแมขาย  จำนวน 3 หอง 
2. หนวยจัดการศึกษาสากเหล็ก จำนวน 4 หอง 
3. หนวยจัดการศึกษาเมืองเกา      จำนวน 2 หอง 
4. หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง  จำนวน 2 หอง 
มีนักศึกษาท้ังหมด 138 คน และในปการศึกษา  2562  มีผูสำเร็จการศึกษา จำนวน  6  คน 

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
มีผลการดำเนินงานดังนี ้
 
องคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน สามารถบริหารจัดการหลักสูตรไดตามเกณฑการ
ประเมินท้ัง 3 เกณฑ  โดยมีอาจารยประจำหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาโท 3 คน  โดยมีคุณวุฒิตรงตามสาขา
ทุกคน  มีการปรับปรุงหลักสูตรภายในรอบระยะเวลาท่ีกำหนด และหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครอง
ทองถ่ิน ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2561 ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในคราวประชุม
ครั้งท่ี 12/2561 เมื่อวันท่ี  11 ธันวาคม  2561 
 
องคประกอบท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน เปดรบันักศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2545 มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรมาตามลำดับ และป พ.ศ.2561 ไดปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และเปดรบันักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2/2545  ปจจุบันมีนักศึกษาท่ีสำเร็จ
การศึกษาปการศึกษา 2562  จำนวน 6 คน และมีงานทำภายใน 1 ป จำนวน 2 คน จากการสำรวจระดับ
ความพึงพอใจตอผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชนใหกับชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก  ผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตรไดคะแนน 4.37 อยูในระดับคุณภาพดี 
 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน มีระบบและกลไกการดูแลใหคำปรึกษา
วิชาการและแนะแนว การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย  ท่ีสามารถทำ
ระบบและกลไกดังกลาวไปดำเนินการ และติดตาม ประเมินกระบวนการ เพื่อเปนแนวทางในการปรบัปรุง
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กระบวนการ/ ข้ันตอนตาง ๆ ของระบบ นอกจากนั้นยังพบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรนี้ ในระดับมาก ทำใหผลการดำเนินงานของหลักสูตรไดคะแนน 4.48 อยูใน
ระดับมาก 
 
องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน มีการวางแผนการบริหารอาจารย การรับและ
แตงต้ังผูท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณตรงกับหลักสูตร มีการแบงภาระงานใหอยางเหมาะสมแบบมีสวนรวมใน
การบริหารหลักสูตร มีการสงเสริมใหอาจารยไดรับการพัฒนาตนเองท้ังดานวิชาการและวิชาชีพอยางสม่ำเสมอ
ตามความตองการ  สามารถดำเนินการ   ติดตามและประเมินผล กำหนดแนวทางขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ตอไป  ทำใหผลการดำเนินงานของหลักสูตรไดคะแนน 4.00   อยูในระดับคุณภาพดี 
 
องคประกอบท่ี5หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน มีระบบและกลไกการบริหารจัดการปรับปรุง
หลักสูตรท้ังในระดับรายป และราย 5 ป และกำกับติดตาม มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5,มคอ.6 และ มคอ.7 เปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติครบถวนตามหลักเกณฑ  มีระบบและกลไกในการกำหนดผูสอนในวุฒิและ
สาขาท่ีสำเร็จ เนนอาจารยผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรง มีประสบการณการสอน และ ผลงานวิจัย  สอดคลองกับ
รายวิชา  มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนดวยส่ือเทคโนโลยีท่ีผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง  และการบูร
ณาการรวมกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถดำเนินการตามระบบและกลไก  ติดตามและ
ประเมิน และมีผลการดำเนินงานหลักสูตรผานทุกตัวบงช้ี ทำใหผลการดำเนินงานของหลักสูตรไดคะแนน  

5.00 อยูในระดับคุณภาพดีมาก 
 
องคประกอบท่ี6สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน มีระบบและกลไก กับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และมี
การดำเนินงานตามกลไก  จากผลการดำเนินงาน ป พ.ศ.2563 มีการติดตามและใหขอเสนอแนะในดานการ
จัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ครุภัณฑท่ีสนับสนุนการเรียนรูใหพอเพียงในรอบปการศึกษาถัดไป และนำผล
ติดตามในรอบปการศึกษากอนหนามาปรับปรุง พัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ  สงผลใหนักศึกษาและ
อาจารยมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คะแนน 4.48 ทำใหผลการดำเนินงานของหลักสูตรอยูในระดับ
คุณภาพดี 
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หมวดท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 
อาจารยประจำหลักสูตร (ชุดท่ีระบุใน มคอ.2 ผานการรับทราบจาก สกอ.) 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ป 

1 นายสงา  ศรีรักษ       รป.ม.(การบริหารการจัด
ภาครัฐ) 
รบ.(ฐศาสตร) 

รัฐประศาสนศาสตร 
รัฐศาสตร 

ม.เทคโนโลยีสยาม 
มรภ.นครสวรรค 

2558 
2555 

2 นายประเสริฐ  มุยแกว ร ป .ม . ( น โ ย บ า ย
สาธารณะ) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 

รัฐประศาสนศาสตร 
รัฐศาสตร 

ม.นเรศวร 
 ม.รามคำแหง 

2550 
2519 

3 นายสุภกร ตายทับ ศศ.ม. (รัฐศาสตร) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

รัฐศาสตร 
การบริหารงานบุคล 

ม.รามคำแหง 
มรภ.จันทรเกษม 

2558 
2555 

 
อาจารยประจำหลักสูตร (ชุดปจจุบัน เม่ือสิ้นปการศึกษา 2563) 

ท่ี ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ป 

1 นายสงา  ศรีรักษ       รป.ม.(การบริหารการจัด
ภาครัฐ) 
รบ.(ฐศาสตร) 

รัฐประศาสนศาสตร 
รัฐศาสตร 

ม.เทคโนโลยีสยาม 
มรภ.นครสวรรค 

2558 
2555 

2 นางอุมาพร  ศรีรักษ รป.ม.(การบริหารการจัด
ภาครัฐ) 
ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 

รัฐประศาสนศาสตร 
การจัดการท่ัวไป 
 

ม.เทคโนโลยีสยาม 
มรภ.เพชรบูรณ 

2558 
2544 

3 นายสุภกร ตายทับ ศศ.ม. (รัฐศาสตร) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

รัฐศาสตร 
การบริหารงานบุคล 

ม.รามคำแหง 
มรภ.จันทรเกษม 

2549 
2538 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
ลำดับ สถานท่ี จำนวนนักศึกษา 

1 แมขาย 25 
2 หนวยจัดการศึกษาสากเหล็ก 53 
3 หนวยจัดการศึกษา 29 
4 โพธิ์ประทับชาง 31 

 
 
 
องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 (1) การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา 
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนเครื่องมือใหสถาบันอุดมศึกษา ใชเปนแนวทางในการจัด
การศึกษาใหเปนไปตามนโยบายในการผลิตผูสำเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรมโดยกำหนดปจจัยสู
ความสำเร็จท่ีเปนวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประกอบดวย แนวทางการออกแบบหลักสูตร รายวิชา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ การรายงานผลการดำเนินการ เพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับสำหรับการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการเรียนการสอนอยางเปนข้ันตอน 
เกณฑมาตรฐาน  

1. จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจายประจำหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได 
และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

2. คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน ไมนอยกวา 3 คน และใน
จำนวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือผูดำรงตำแหนงครูวิทยฐานะ    ไมต่ำกวาชำนาญการ
พิเศษ หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาสงคผูชวยศาสตราจารย จำนวนอยางนอย   1 คน  

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ
อยางนอยทุกๆ 5 ป  
เกณฑการประเมิน  

กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขางตน ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไม
ผาน” 
หมายเหตุ  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาพ.ศ. 2548 วาดวย “จำนวน
และคุณวุฒิของอาจารยตองมีอาจารยประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 3 คน และในจำนวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวา ผูชวยศาสตราจารย จำนวนอยางนอย 1 คน ทั้งนี้ อาจารย
ประจำในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจำเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได” 
ผลการดำเนินงาน 
 1. รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร ท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน พรอมท้ังผานการเห็นชอบ
จากสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จำนวนไมต่ำกวา 3 คน 

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
1 นายสงา  ศรีรักษ       รป.ม.(การบริหารการจัดภาครัฐ) 

รบ.(ฐศาสตร) 

2 นายประเสริฐ  มุยแกว รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
ศศ.บ.(รัฐศาสตร) 

3 นายสุภกร ตายทับ ศศ.ม. (รัฐศาสตร) 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 
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 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร (มคอ.2) มาเปนอาจารยประจำหลักสูตร ป
การศึกษา 2563 โดยผานการเห็นชอบจากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  ครั ้งที ่ 2/2564 เมื ่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2564 และไดทำหนังสือแจงการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) เมื ่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 
รายละเอียดดังนี้ 
 

 

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
1 นายสงา  ศรีรักษ       รป.ม.(การบริหารการจัดภาครัฐ) 

รบ.(ฐศาสตร) 
2 นางอุมาพร  ศรีรักษ รป.ม.(การบริหารการจัดภาครัฐ) 

ศศ.บ.(การจัดการท่ัวไป) 
3 นายสุภกร ตายทับ ศศ.ม. (รัฐศาสตร) 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 
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อาจารยผูสอนภาคเรียนท่ี 1 
ท่ี ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ รายวิชาท่ีสอน 

ภาคเรียน รหัสวิชา ช่ือวิชา 
1. นางสาวนงลักษณมวงศร ี กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

ศศ.บ.นิเทศศาสตร 
รุน 17 
1/2563 

ศท0201 1.การศึกษาท่ัวไปเพื่อการ
พัฒนามนุษย 

 

2. นายจิระปฐมวณิชกะ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

รุน 16 
1/2563 

บธ0107  1.โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
ธุรกิจ 

 

3. นายสงา ศรีรักษ รป.ม.การบริหารการจัดการ
ภาครัฐ 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร 

รุน 16 
1/2563 
รุน 18 
1/2563  

ศศ 0228  
ปท0212  

1.การฝกประสบการณ
การปกครองทองถ่ิน 
2.นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน 

 

4. นายประเสริฐมุยแกว รป.ม.นโยบายสาธารณะ 
ศศ.บ.รัฐศาสตร 

รุน 17 
1/2563 

ศศ 0210 1.การบริหารงานคลังทองถ่ิน  

5. ดร.วิชิต ไชยชนะ รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร 
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร
(การปกครองทองถ่ิน) 
นบ.นิติศาสตร 

รุน 17 
1/2563 
รุน 18 
1/2563 

ศศ 0209 
ปท0209  

1.การบริหารโครงการและ
งบประมาณ 
2.การบริหารโครงการและ
งบประมาณ 

 

6. นายวิชาญ    ชุมมั่น ปร.ด.วิทยาศาสตรการเกษตร 
วท.ม.วิทยาศาสตรการเกษตร
วทบ.สัตวศาสตร  

รุน 17 
1/2563 
รุน 18 
1/2563 

ศท0403 
ศท 0303  

1.ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
2.วิทยาศาสตรและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อชีวิต 

 

7. นางอุไรมณีโชติ กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
ค.บ.ภาษาไทย 

รุน 17 
1/2563 
  

ศท 0101  1.ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 

 

8. นายสุวิชัยแกวเดียวแสง รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร 
อ.ศศ.การปกครองทองถ่ิน 

รุน 17 
1/2563  

ศศ 0204  1.การปกครองทองถ่ินไทย  
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9. นางเรืองอไุรชวยอุระชน รป.ม.นโยบายสาธารณะ 
ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและ
ทองเท่ียว 

รุน 18 
1/2563  

ศท 0203  1.พลเมืองกบัความ
รับผิดชอบตอสังคม 

 

10. นายชูเกียรติรบมีชัย รป.ม.นโยบายสาธารณะ 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร 

รุน 18 
1/2563 

ปท 
0206 

1.องคการและการ
บริหารงานภาครฐั 

 

11. นางสาวฐิตารียศรีบุญเพ็ง กศ.ม.วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 
วท.บ.วิทยาศาสตร 

รุน 1 
1/2563  

ศท 0403  1.ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  

12. นายทรงธรรมชัยศิรินกาญจน ก.ศ.ม. การบริหารการศึกษา 
น.บ.นิติศาสตร 

รุน 1 
1/2563 

ศศ 0219  1.กฎหมายปกครอง  

13. นายสายัณห หอกุล กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
คบ. สังคมศึกษา 

รุน 1 
1/2563 

ศศ 0214  1.ภาวะผูนำ  

14. นายชุมพล สุวิเชียร รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร 
กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
คบ.สังคมศึกษา 

รุน 1 
1/2563 
รุนท่ี 2 
1/2563 

ศศ 0216  
ปท0206  
 

1.สัมมนาการปกครอง
ทองถ่ิน 
2.องคการและการ
บริหารงานภาครัฐ 

 

15. นางสาวอุทุมพรสุริยวงศ รป.ม. นโยบายสาธารณะ 
ร.บ.รัฐประศาสนศาสตร 
อ.ศศ.การปกครองทองถ่ิน 

รุนท่ี 1 
1/2563 
รุนท่ี 2 
1/2563 

ศศ 0211 
ปท 
0212  

1.การบริหารการพัฒนา
ทองถ่ิน 
2.นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน 

 

16. นางปริศนารอดออง (กศ.บ) ภาษาอังกฤษ รุนท่ี 2 
1/2563 

ศท 0103  1.ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 2 

 

17. นางสาวธารีรัตน ใจเอื้อย กศ.ม หลักสูตรและการสอน 
คบ. วิทยาศาสตร 

รุนท่ี 2 
1/2563 

ศท 0303  1.วิทยาศาสตรและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อชีวิต 

 

18. นางณัฐตา  หอกุล คบ. สังคมศึกษา รุนท่ี 2 
1/2563 

ศท 0203  1.พลเมืองกบัความ
รับผิดชอบตอสังคม 

 

19. นางวนิดา บุญจนะ รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร รุนท่ี 2 
1/2563 

ปท 
0209  

1.การบริหารโครงการและ
งบประมาณ 

 

20. นายจรัญ ปทุมมาศ นบ.นิติศาสตร รุนท่ี 17 
1/2563 

ศศ 0219  1.กฏหมายปกครอง  
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21. นางชูศรี  ศักด์ิเพ็ญศรี ค.บ.(สังคมศึกษา) รุนท่ี 17 
1/2563 
รุนท่ี 18 
1/2563  

ศท 0203  1.พลเมืองกบัความ
รับผิดชอบตอสังคม 

 

22. นายสุภกร ตายทับ ศศ.ม.รัฐศาสตรศศ.บ.การ
จัดการงานบุคคล 

รุนท่ี 17 
1/2563 

ศศ 0214  1.ภาวะผูนำ  

23. นายรังสรร สังกร รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร 
ร.ม.รัฐศาสตร 
รป.บ.การปกครองทองถ่ิน 
บช.บ.การบัญชี 

รุนท่ี 17 
1/2563 

ศศ 0216  
 

1.สัมมนาการปกครอง
ทองถ่ิน 
 

 

24. นายอนันต ธนกิจดำรงค รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร 
อ.ศศ.(การปกครองทองถ่ิน) 

รุนท่ี 17 
1/2563 

ศศ 0211  1.การบริหารการพัฒนา
ทองถ่ิน 

 

25. นายปฐมพรนอยจันทร วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร 
วท.บ.เคมี 

รุนท่ี 17 
1/2563 

ศท 0403  
 

1.ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
 

 

26. วาท่ีรอยตรีสันติสุขศรีสุข ร.บ.รัฐศาสตร(เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) 

รุนท่ี 18 
1/2563 

ปท 
0206  

1.องคการและการ
บริหารงานภาครัฐ 

 

27. นางสาวเบญจรัตน คำพูน วท.ม.ฟสิกสประยุกต 
วท.บ.วิทยาศาสตร 

รุนท่ี 18 
1/2563 

ศท 0303  1.วิทยาศาสตรและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อชีวิต 

 

28. นางสาวจินดาคำแกว กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากล 

รุนท่ี 18 
1/2563 

ศท 0103  1.ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 2 

 

29. นายกิตติพรเช้ือวีระชน รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร 
ศศ.บ.รัฐศาสตร 

รุนท่ี 18 
1/2563 

ปท 
0212  

1.นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน 

 

30. นางมนัสนันทปูหลังกล่ำ รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร 
ค.บ.การประถมศึกษา 

รุนท่ี 18 
1/2563 

ปท 
0209  

1.การบริหารโครงการและ
งบประมาณ 

 

31. นางเบญญาศิริเหลานภาพร วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร รุนท่ี 6 
1/2563 

บธ 0107  1.โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
ธุรกิจ 

 

32. ดร.สุชาติ ใจภักดี กศ.ด.การบริหารการศึกษา 
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
กศ.บ.ภูมิศาสตร 
รป.บ.การบริหารรัฐกิจ 

รุนท่ี 7 
1/2563 

ศศ 0228 
ศศ 0206  

1.การฝกประสบการณ
การปกครองทองถ่ิน 
2.สัมมนาการปกครอง
ทองถ่ิน 
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33. นางสาวณัฐพรเพ็ชรนิล บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
ศศ.บ.จิตวิทยาองคกร 
ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป 

รุนท่ี 7 
1/2563 
รุนท่ี 9 
1/2563 

ศศ 0214  
ศท 0201  

1.ภาวะผูนำ 
2.จังหวัดศึกษา 

 

34. นายชัยวัฒน ใจภักดี กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป 
วท.บ.วิทยาศาสตร 

รุนท่ี 7 
1/2563 
รุนท่ี 8 
1/2563 

ศท 0403  
ศท 0303  
 

1.ชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
2.วิทยาศาสตรและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อชีวิต 
 

 

35. นางจริญญา 
ใจภักดี 

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร รุนท่ี 7 
1/2563 
รุนท่ี 8 
1/2563 

ศศ 0213  
ปท 
0206 

1.สังคมและวัฒนธรรม
ชุมชนทองถ่ิน 
2.องการและการบริหารงาน
ภาครัฐ 

 

36. นายพิพัฒนเช้ือสุจริตไพบูลย รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร 
ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป 

รุนท่ี 7 
1/2563 

ศศ 0211  1.การบริหารการพัฒนา
ทองถ่ิน 

 

37. นายทวิช ศรีสวัสด์ิ กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
น.บ.นิติศาสตร 
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

รุนท่ี 7 
1/2563 

ศศ 0219  1.กฏหมายปกครอง  

38. ดร.ประลองครุฑนอย ปร.ด.การประเมินการศึกษา 
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

รุนท่ี 8 
1/2563 
รุนท่ี 9 
1/2563  

ศท 0103  
ศท 0103  

1.ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 2 
2.ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 2 

 

39. นายภาณุพันธุพิลึก ศศ.ม.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
บธ.บ การจัดการท่ัวไป 
ปวท.บริหารธุรกิจ 

รุนท่ี 9 
1/2563  

ปท 
0209  
ปท 
0204  
 

1.การบริหารโครงการและ
งบประมาณ 
2.การปกครองทองถ่ิน 
 

 

40. นางดวงเดือนใจภักดี วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

รุนท่ี 8 
1/2563  

ศท 0203  1.พลเมืองกับความ
รับผิดชอบตอสังคม 
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2. มีการปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด คือ 1 ป ซึ่งเปนไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ

อยางนอยทุกๆ 5 ป ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อป พ.ศ. 2561  
เอกสารหลักฐาน 

1. เลมหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หลักฐานการเปล่ียนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรและผูรับผิดชอบหลักสูตร สมอ.08 
3. ขอมูลรายบุคคลของอาจารยประจำหลักสูตร 
4. บันทึกขอตกลงอาจารยประจำหลักสูตร 

41. นายสุรพงษ 
เภาออน 

ศศ.ม.ยุทธศาสตรการพัฒนา 
คบ.เกษตรศาสตร 

รุนท่ี 8 
1/2563 
รุนท่ี 9 
1/2563 

ปท 
0212  
ปท 
0203  
 

1.นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน 
2.การเมืองการปกครอง
ของไทย 

 

42. นายณัฐพลสุริยาภาส รป.ม.รัฐศาสตร (นโยบาย
สาธารณะ) 
ค.บ.เศรษฐศาสตร 

รุนท่ี 9 
1/2563 

ปท 
0205  

1.เศรษฐศาสตรท่ัวไป  

43. วาท่ีร.ต.หญิงรักชนก วัชรรัศมี ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 
วท.บ.วิทยาศาสตร  

รุนท่ี 9 
1/2563 

ศท 0302  1.การคิดสรางสรรคและ
การแกปญหา 

 

อาจารยผูสอนภาคเรียนท่ี 2 

1 นางสาวพินนะรัฐ  คงศิลป บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ รุน 17 
2/2563  

บธ 0107  1.โปรแกรมสำเร็จรูปทาง
ธุรกิจ 

 

2 นายสงา ศรีรักษ รป.ม.การบริหารการจัดการ
ภาครัฐ 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร 

รุน 17 
2/2563 
  

ศศ 0228  1.การฝกประสบการณ
การปกครองทองถ่ิน 

 

3 นายสุวิชัย 
แกวเดียวแสง 

รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร 
อ.ศศ.การปกครองทองถ่ิน 

รุน 18 
2/2563  

ปท 
0213  

1.การเมืองภาคพลเมือง  

4 นายประเสริฐ  มุยแกว รป.ม.นโยบายสาธารณะ 
ศศ.บ.รัฐศาสตร 

รุน 18 
2/2563 

ปท 
0210  

1.การบริหารงานคลัง
ทองถ่ิน 

 

5 นายสงา ศรีรักษ รป.ม.การบริหารการจัดการ
ภาครัฐ 
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร 

รุน 18 
2/2563 
  

ศศ 0211  1.การบริหารการพัฒนา
ทองถ่ิน 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา) 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ี
เกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

การใหคำปรึกษาวิชาการและการ
แนะแนวแกนกัศึกษา ควรนำวิธีการ
ดูแลนักศึกษาและผลลัพธท่ีเกิดจาก
การดำเนินการมาพิจารณาหาสาเหตุ
ท่ีเกิดปญหาจากสภาพความเปนจริง 
และวิเคราะหสาเหตุหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไข เพื่อจะทำใหการ
พัฒนาผูเรียนเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน รวมท้ังการนำผลการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนจากการบูร
ณาการรายวิชา ผลจากการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดมี
ทักษะในการดำรงชีวิตอยูรวมกับ
ผูอื่นอยางมีความสุข และมนุษย
สัมพันธพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองได 

1. หลักสูตรเก็บ
รวบรวมขอมูล
หรือผลลัพธท่ีได
จากการดูแล
นักศึกษา 

2. นำผลลัพธท่ีได
จากการเก็บ
รวบรวมขอมูลมา
พัฒนาและ
วิเคราะหสาเหตุ 

3. นำผลลัพธท่ีไดมา
พัฒนาโดยการนำ
โครงการพัฒนา
นักศึกษาของงาน
กิจการนักศึกษา
มาวิเคราะห
ประเมินรวมดวย 

1. มีการจัด Small 
Group activity เพื่อ
พูดคุยเกี่ยวกับ
ผลลัพธท่ีไดจากการ
ดูแลนักศึกษา 

2.นำผลลัพธท่ีไดจาก
การวิเคราะหมากำหนด
กิจกรรมโดยการนำ
โครงการพัฒนา
นักศึกษามารวมดวยเพื่อ
พัฒนานักศึกษาในดาน 
ตาง ๆ รวมถึงการ 
บูรณาการในรายวิชา ท่ี
เกี่ยวของกับการพัฒนา
นักศึกษา 

หลักสูตร

สามารถ

แกปญหาได 

รอยละ 

60% จาก

ปญหาท่ี

เกิดข้ึน 

มกราคม - 
พฤษภาคม 
2564 

สาขาวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน
จัดใหมีการ
ประชุมผูท่ี
เกี่ยวของและได
มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการ
บริหารสาขา 
เพื่อประชุมหารือ
รวมกัน โดยไดมี
การกำหนด
แนวทางในการ
ดำเนินงานของ
สาขา ,การแกไข
ปญหาในการ
จัดการเรียนการ
สอน,การสงเสริม
การพัฒนา
นักศึกษาในดาน
ตางๆ  
  

-การให
คำปรึกษา
นักศึกษา
ในรูปแบบ
ตางๆ(e-
mail,กลุม
lineสาขา 
)ในการ
แกไข
ปญหา
ระหวาง
ศึกษา 
-การ
ใหบริการ
แนะแนว
การศึกษา
ตอ /การ
ประกอบ
อาชีพท่ีมี
ความ
สอดคลอง

อ.มนตรี 

อ.ขนิษฐา 

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

งานกิจการ

นักศึกษา 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ี
เกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

กับ
สาขาวิชาท่ี
ศึกษา 
-การให
คำปรึกษา
ในประเด็น
อื่นๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (องคประกอบท่ี 4อาจารย) 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนจริง 

(7) 

ผูรับผิดชอบ 
(8) 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยยังไม
มีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรท่ีชัดเจน ทำใหอาจารยใน
หลักสูตรไมเขาใจวาตนเองควรจะ
ไดรับการพัฒนาในประเด็นใด 
เปนไปตามความตองการของตนเอง
หรือไม และจากแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลยังไมสะทอนใหเห็นวา
วิทยาลัยควรจะใหความสำคัญกับ
ประเด็นใดเปนหลัก และไมทราบ
ผลลัพธท่ีจะเกิดกับวิทยาลัยใน
อนาคต นอกจากนั้นยังขาดการ
กำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลอยางเปนระบบ 
 
 
 

1.หลักสูตรมีการ
สำรวจความ
ตองการของ
อาจารยรายบุคคล
เกี่ยวกับการพัฒนา
ตนเอง 

2.หลักสูตรมีการ
ประชุมรวมกันเพื่อ
นำขอมูลท่ีไดมา
วางแผนเพื่อสราง 
ID Plan ของ
อาจารยประจำ
หลักสูตรแตละคน 
ท้ังการพัฒนา
ตนเองในดาน
วิชาชีพและ
วิชาการ 

1. มีการประชุมเพื่อ
เก็บขอมูลความ
ตองการของ
อาจารยรายบุคคล 

2. จัดทำ ID Plan 
ของอาจารย
รายบุคคลเพื่อจัด
กิจกรรมสงเสริม/
พัฒนา 

มีการจัดทำ 

ID Plan ท่ี

สมบูรณ

ผลลัพธท่ีได 

คือ อาจารย

ประจำ

หลักสูตรมี

การพัฒนา

ตนเองท้ัง

ดานวิชาชีพ 

และวิชาการ 

ครบ 100 

% 

มกราคม - 
พฤษภาคม 
2564 

สาขาวิชาการ
ปกครอง
ทองถ่ินมีการ
จัดทำ ID 
Plan เพื่อ
พัฒนา
อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
รายบุคคลท้ัง
ทางดาน
วิชาชีพ และ
วิชาการ 

อาจารย
ประจำ
หลักสูตร
ไดรับการ
พัฒนาตามID 
Plan ท่ีไดมี
การกำหนดไว 
โดยอาจารย
ประจำ
หลักสูตรได
เขารวม
กิจกรรม
โครงการ 
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนาการ
จัดทำส่ือใน
บทเรียน
ออนไลน 

อ.มนตรี 

อ.ขนิษฐา 

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน(องคประกอบท่ี 5หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน) 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวล
า

ดำเนินกา
ร 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง 
(7) 

ผูรับผิดช
อบ 
(8) 

การกำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรไดดำเนินการรายงานใน
ภาพรวมกวางๆ รวมท้ังการพัฒนา
ประเด็นความรูท่ีทันสมัยท่ีนำมาใช
ในหลักสูตรนั้นๆ เพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหมีความพรอมกาวสูโลก
อาชีพ ขณะเดียวกันกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนมีการรายงาน
ผลลัพธในลักษณะเดียวกัน ทำให
กระบวนการท้ังหมดท่ีกลาวมา
ท้ังหมดยังไมไดนำหลัก PDCA มา
ประยุกตใชใหชัดเจน 
 

1. ดำเนินการนำสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตรมา
วิเคราะหเพื่อหา
จุดเดนของ
หลักสูตร และกรณี
อาจารยขาดความ
ชำนาญตองมีการ
พัฒนาอาจารย 

2. อาจารยผูสอนทุก
คนจะตองนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม
มาใหความรูกับ
นักศึกษา โดยใหมี
หลักฐานปรากฏ
ชัดเจน (ใหใสใน 
มคอ.3 และ มคอ.
5 หรือ ใสใน
แผนการสอนและ
บันทึกหลังการ
สอน) 

3. นำ PDCA มา 

2. สรางความเขาใจกับ
อาจารยผูสอนใน
หลักสูตรเรื่องการ
สรางความโดดเดน
ของหลักสูตรและ
นำไปสูการปฏิบัติ 

3. Small Group  
activity จัดกลุม

เล็กๆ ในการพูดคุย

อยางนอยเดือนละ 

1 ครั้ง เพื่อ

แลกเปล่ียนในเรื่อง

ของเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย เพื่อจะได

นำไปถายทอดใหกับ

นักศึกษา  

4. ปรับวิธีการจัดการ
เรียนการสอนของ
อาจารยท่ีสอนใน
วิชาเอก โดยนำ 

รอยละ 

80% 

 

 

 

รอยละ 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

มกราคม - 
พฤษภาค
ม 2564 

สาขาวิชาฯไดมี
การประชุม
ช้ีแจงทำความ
เขาใจกับ
อาจารยผูสอน
และผูท่ี
เกี่ยวของ ในการ
ประชุมโครงการ
พัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพและ
ทักษะการ
จัดการเรียนรู
ของผูสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
เพื่อใหอาจารย
ผูสอนมีความรู
ความเขาใจใน
การจัด
การศึกษาของ
ทางสาขาวิชาฯ
มากยิ่งข้ึน 

-ประชุมวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน
ในแตละรายวิชาและ
มีการทำมคอ.3 
รวมกัน(กอนเปดภาค
การศึกษา) 
ซ่ึงแตละวิชามีการ
สอดแทรกสมรรถนะ
ท่ีจำเปนในการ
ทำงาน และการ
ประยุกตใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
เหมาะสมเพื่อใหเกิด
การพัฒนาการเรียนรู
ท่ีมีความสอดคลอง
กับคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของ
สาขาวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน ท่ี
กำหนดไว คือ ทักษะ
การเรียนรูและ

อ.มนตรี 

อ.ขนิษฐา 

อาจารย

ประจำ

หลักสูตร 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวล
า

ดำเนินกา
ร 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง 
(7) 

ผูรับผิดช
อบ 
(8) 

ประยุกตใชในการ
เรียนการสอนทุก
รายวิชาของ
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 

PDCA ไปปรับใชทุก
รายวิชา (โดยใหใส
รายละเอียดของ 
PDCA ใน มคอ.3 
และ มคอ.5 หรือ 
ใสในแผนการสอน
และบันทึกหลังการ
สอน) 

 
 
 

80%  นวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยี ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ โดย
ทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม เนนการ
แกปญหา และมี
วิจารณญาณ   
ทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยี  เนน 
รูเทาทันสื่อ  อพัเดต
ทุกขอมูลขาวสาร  
และ ทักษะชีวิตและ
อาชีพ  เนน มีความ
เปนผูนำ และ การ
อยูรวมกันกับผูอื่นใน
สังคมอยางมี
ความสุข จึงกำหนด
รูปแบบของกิจกรรม
ในโครงการ/กิจกรรม
ท่ีพัฒนาทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 
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21 พรอมท้ังกำหนด
รายวิชาท่ีจะบูรณา
การ โดยมีวิชาท่ี
ดำเนินการดังตอไปนี้  

- วิชา ภาษาไทยเพื่อ
การพัฒนาปญญา    
บูรณาการให
นักศึกษามีความกลา
แสดงออก,มีความ
เปนผูนำและเปนผูท่ี
มีพัฒนาการดานการ
สื่อสารและรับสารท่ี
ดี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

-การฝกทักษะการพูด
ในท่ีสารธารณะใน
โอกาสตางๆ 
-การโฆษณาขาย
สินคา 
- การพูดหาเสียง
เลือกต้ัง 
-การกลาวสุนทรพจน 
-การนำเสนอโครงการ
ท่ีไดรับมอบหมายใน
ช้ันเรียน เปนตน 
- วิชา การบริหาร
โครงการและ
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวล
า

ดำเนินกา
ร 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง 
(7) 

ผูรับผิดช
อบ 
(8) 

งบประมาณ มีการบูร
ณาการในรายวิชา 
โดยมีกิจกรรมดังนี้  
-  มอบหมายงานให
นักศึกษาคนควา
ขอมูลเพื่อเขียน
โครงการตางๆ/
โครงการเพื่อการ
พัฒนาชุมชน 
- กิจกรรมการฝก
ทักษะใหนักศึกษามี
ความรูความสามารถ
ดานการวิเคราะห,
ประเมินความเปนไป
ไดของโครงการและ
สรุปผลโครงการได  
- รายวิชานโยบาย
สาธารณะและการ
วางแผน 
-กิจกรรมใหนักศึกษา
สืบคนขอมูลใน
สารสนเทศวิเคราะห
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวล
า

ดำเนินกา
ร 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง 
(7) 

ผูรับผิดช
อบ 
(8) 

นโยบายสาธารณะใน
รัฐบาลปจจุบัน 
-กิจกรรมการ
เปรียบเทียบความ
แตกตางและความ
คุมคาของนโยบาย
สาธารณะโดยทุก
กิจกรรมผูสอนจะ
กำหนดใหมีการ
นำเสนอในช้ันเรียน
และแลกเปล่ียนกัน 
เพื่อฝกทักษะให
นักศึกษามีความเปน
ผูนำ,มีพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพท่ีดี มี
ความสามารถในการ
วิเคราะห และ
ประเมินนโยบาย
สาธารณะในลักษณะ
ตางๆได 
-วิชาการบริหารการ
พัฒนาทองถ่ิน ไดมี
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวล
า

ดำเนินกา
ร 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง 
(7) 

ผูรับผิดช
อบ 
(8) 

การกำหนดให
นักศึกษาลงพื้นท่ีเพื่อ
เก็บขอมูลศักยภาพ
ของชุมชนของตนเอง
เพื่อวิเคราะหโอกาส
ในการพัฒนา 
- กิจกรรมการรณรงค
การปองกนัตนเอง
จากโรคโควิดและการ
รับวัคซีนวัคซีน โดย
กิจกรรมดังกลาวเปน
การสอดแทรกให
นักศึกษามีจิต
สาธารณะ รูจัก
บำเพ็ญประโยชนตอ
สังคมและมีความเปน
ผูนำท่ีดี รูจัก
ชวยเหลือสังคม 
โดยทุกรายวิชาท่ีมี
การบูรณาการไดมี
การบันทึกกิจกรรม
การจัดการเรยีนรู
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ปการศึกษา 2562 

(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางดำเนินการ

แกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

(4) 

ระยะเวล
า

ดำเนินกา
ร 

(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง 
(7) 

ผูรับผิดช
อบ 
(8) 

ตางๆในบันทึกหลัง
การสอน(มคอ. 5)  
และจะมีอาจารย
ประจำหลักสูตรคอย
ตรวจสอบ/ให
คำปรึกษาแนะนำ 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)ประจำปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน (องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู) 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ปการศึกษา 2562 
(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง
ดำเนินการแกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 
(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 
(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดช
อบ 
(8) 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู หลักสูตรให
การสนับสนุนการเรียนรูทาง
กายภาพ เชนหองเรียน อุปกรณใน
หองเรียนแตหลักสูตรควรให
ความสำคัญกับการจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูเชิงวิชาการท่ี
จำเปน สำหรับหลักสูตรนั้นๆ เชน
เอกสารตำราเฉพาะทาง ซอฟตแวร
ทางดานวิชาชีพ โปรแกรมประยุกต
สำหรับวิชาชีพ และหองปฏิบัติการท่ี
จำเปน ท้ังนี้ อุปกรณบางสวนไม
จำเปนท่ีสถานศึกษาจะตองลงทุนเอง  
อาจทำ MOU โดยรวมมือกับ
สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
ตางๆ  ใหผูเรียนไดมีโอกาสไดใช
เครื่องมือเหลานั้นท่ีจำเปน 

1. ผูท่ีเกี่ยวของและ
หลักสูตรมีการประชุม
โดยนำผลการประเมิน
ความพึงพอใจฯ มา
พิจารณาถึงส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 
อุปกรณหรือซอฟตแวร
ท่ีจำเปนทางดาน
วิชาการ 

2. ทำ MOU กับ 
สถานศึกษาของรัฐ 

เอกชนหรือสถาน

ประกอบการท่ีมีส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูท่ี

ทันสมัย เพื่อจะไดสง

นักศึกษาเขาไปฝกงาน

ในหนวยงานนัน้ได 

1. โครงการ/กิจกรรม
ศึกษาดูงานดานส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู
ท่ีจำเปนสำหรับ
วิชาชีพของหลักสูตร 
เพื่อนำมากำหนด
มาตรฐานส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู
ทางดานวิชาการของ
หลักสูตร 

2. จำนวน MOU ท่ี
เกิดข้ึนจากขอ 1 
และมีกิจกรรมท่ีเกิด
ประโยชนกับผูเรียน
อยางเต็มท่ี 

1. มีมาตรฐานส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรูท่ี
จำเปนสำหรับ
วิชาชีพของ
หลักสูตร 
อยางนอย 5 
รายการ 

2. จำนวน MOU 
อยางนอย 4 
แหงและมี
กิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจาก
MOU นั้น 

มกราคม - 
พฤษภาคม 
2564 

การ MOU
ยังไมไดดำ
การ 

สาขาวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน
จัดใหมีหองเรียน, 
หองปฏิบัติการ
ตางๆท่ีเพียงพอ
ตอการเรียนของ
นักศึกษาและมี
ความสะอาด
สะดวกตอการใช
งาน ,มีหองสมุด
และระบบ
อินเตอรเน็ต
ใหบริการในการ
ใชสืบคนขอมูล ,
มีเครื่อง
โปรเจคเตอรและ
คอมพิวเตอรใน
การใหบรกิารใช
งานสำหรับ
อาจารยผูสอน
และนักศึกษาใน

อ.มนตรี 

อ.

ขนิษฐา 

อาจารย

ประจำ

หลักสูต

ร 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ปการศึกษา 2562 
(1) 

แนวทางดำเนินการ
แกไข 
(2) 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทาง
ดำเนินการแกไข (3) 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 
(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 
(5) 

ผลการ
ดำเนินงาน 
(6) 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จริง 
(7) 

ผูรับผิดช
อบ 
(8) 

การคนควาขอมูล
และนำเสนองาน
ตางๆ รวมถึงถึงมี
แหลงเรียน,ศูนย
การเรียนรูตางๆ
ท่ีหลากหลายอยู
ในชุมชนตางๆ 
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องคประกอบท่ี 2 ผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา  
ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   
 สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนกําลังคนที่มีความรูสําหรับอนาคตมี
สมรรถนะการเรียนรู พรอมปรับตัวเขากับโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยการจัดการศึกษาหลักสูตร คือ  

หลักสูตรอนุปริญญา เปนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ ที่สําเร็จการศึกษาโดย    
สงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงเสริมใหมีงานทําหรือมีกิจการของตนเอง ใหเกิดรายไดประจํานับจากวันท่ี
สําเร็จการศึกษา โดยตระหนักถึงการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการจัดการศึกษาท่ี เน
นความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนหรือชุมชน   

1. คํานวณคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตาม

สูตร  

การคํานวณคารอยละนี้ไมนําผูสําเร็จการศึกษาที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และผูสําเร็จ
การศึกษา ท่ีมีงานทําแลวแตไมไดเปล่ียนงานมาพิจารณา 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

 

เกณฑการประเมิน   
การแปลงคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป คะแนน

ระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100  
ผลการดำเนินงาน 
ขอมูลพื้นฐาน (common dataset) ภาวการณมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ป 
ขอมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 6 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมิน 6 
รอยละผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินเทียบกับจำนวนผูสำเร็จการศึกษา 100.00 

  
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำภายใน 1 ป หลังสำเร็จการศึกษา(ไมนับรวมผูท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ) 

2 
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จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำกอนเขาศึกษา 5 
  
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอระดับปริญญาตร ี 2 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีอุปสมบท - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีเกณฑทหาร - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจำอยูแลว - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไมมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา - 

คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษา 5   
วิธีการคำนวณ 

ตัวตั้ง คือ จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามและไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ลบดวย ผูสําเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และผูสําเร็จการศึกษา ท่ีมีงานทํา

แลวแตไมไดเปล่ียนงานมาพิจารณา 

ตัวหาร คือ จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม ลบดวย ผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานเดิมกอน

มาศึกษาหรือไดงานทำระหวางศึกษา  

คารอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
2
2

× 100 = 100 

  
แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

5 =
100
100

× 5 

 
 ในปการศึกษา 2562 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 6 คน และมีจำนวน
ผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยมีนักศึกษาท่ีไดงานทำ
ภายใน 1 ป หลังสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอ
ระดับปริญญาตร ี จำนวน   2  คน  คิดเปนรอยละ 33.33  คาเฉล่ียของผลการประเมินผูสำเร็จ
การศึกษา 5 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
 2.1-1 รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 
เอกสารหลักฐาน 
 แบบฟอรมการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปการศึกษา  
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2.1 คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 
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ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุ
เปาหมาย 

2.1 5 
สำรวจขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

  

 
ตัวบงช้ีท่ี  2.2 ผูสําเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทําประโยชนใหชุมชน 
ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   
 ผูสําเร็จการศึกษานาํความรูในการสรางอาชีพ และผลงานไปใชประโยชนใหแกชุมชนหรือ สรางช่ือ
เสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน รวมถึงนําเสนอผลงานและภูมิปญญาใหกับวิทยาลัยชุมชน หรือทองถ่ิน 
เกณฑการประเมิน  

ใชคาเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจากการประเมินผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชนใหกับชุมชน หรือสราง
ช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน  
คะแนนระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

1. ระบุช่ือชุมชน /องคกรในชุมชน /สถานประกอบการ /ทองถ่ินท่ีสังกัดอยูในพื้นท่ีของวิทยาลัย
ชุมชน  

2. จำนวนผูใหขอมูลหรือผูตอบแบบประเมินโดยชุมชนตามขอ 1 อยางนอยรอยละ 70 ของผูสำเร็จ
การศึกษา 
 3. แบบประเมินตองครอบคลุมเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับผูสำเร็จการศึกษาและผูผานการอบรม  

  (1) มีงานทำ สามารถชวยเหลือครอบครัว  
  (2) ทำประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยหรือทองถ่ิน  
  (3) การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร  
4. แบบประเมินท่ีชุมชนประเมินผูสำเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนทำ

ประโยชนใหชุมชน (เครื่องมือ D2) 
5. การไดรับโลรางวัล หนังสือเชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากหนวยงานท่ีรบั

การยอมรับจากสังคมหรือระดับชาติ 
ผลการดำเนินงาน 

ขอมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562              6 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมิน              2 
รอยละผูสำเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินเทียบกับจำนวนผูสำเร็จการศึกษา             100 
คาเฉลี่ยของผลการประเมินผูสำเร็จการศึกษาที่ทำประโยชนใหกับชุมชนหรือสราง
ช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 

  34÷8  =  4.25 

ผลการดำเนินงาน 
 สำนักวิชาการรวมกับงานหลักสูตรไดดำเนินการติดตามผลผูสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชา
การปกครองทองถ่ินท่ีไดนำความในการสรางอาชีพและผลงานไปใชประโยชนใหแกชุมชนและสราง
ช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ินซ่ึงผลการดำเนินงานในปท่ีรายงานมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. มีการกำหนดช่ือกลุมเปาหมายชุม/องคกรในชุมชน/สถานประกอบการ/ทองถ่ินเพือ่สำรวจขอมูล
ไดแก – สมาชิกครอบครัวและเครือญาติ จำนวน  2    คน 

2. หัวหนา/ผูบังคับบัญชา จำนวน  2  คน 
3. ชาวบานในชุมชน จำนวน 2   คน 
4. องคกรในชุม  จำนวน  2   คน 
 

2.ดำเนินการติดตามผลจากกลุมเปาหมายไดจำนวน 8  คิดเปนรอยละ 100   โดยใชแบบ
ประเมินตามเคร่ืองมือ D 2  ท่ีครอบคลุมเนื้อ  

1  การมีงานทำสามารถชวยเหลือครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2 ทำประโยชนใหแกชุมชนหรือสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 
จากการติดตามและประเมินผลพบวาผูสำเร็จการศึกษาไดทำประโยชนใหแกชุมชนการมี
สวนรวมมีเครือขายการทำงานการสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัยหรือชุมชนประเมินเทากับ 
34 และคิดเปนคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากการประเมินเทากับ 4.25 คะแนน  

เอกสารหลักฐาน 
แบบประเมินท่ีชุมชนประเมินผูสำเร็จการศึกษาและผูผานการฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนทำประโยชนให
ชุมชน(เครื่องมือD2) 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2  ผูสำเร็จการศึกษา 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2.2 4 

ผูสำเร็จการศึกษาท่ีทำประโยชน
ใหกับชุมชน หรือสรางช่ือเสียงใหกับ
วิทยาลัยชุมชนหรือทองถ่ิน 
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบงช้ี   
 ในชวงแรกของการศึกษาจะตองมีระบบและกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียม ความ
พรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรู ไดอยางมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู ความสามารถ ในรูปแบบตางๆ ท้ัง
กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีท่ีมี จิตสำนึกสาธารณะ มี
การวางระบบการดูแลใหคำปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา วิชาการ ระบบการปองกัน หรือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด รวมทั้งการ
สงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและทักษะการเรียนรูใหไดมาตรฐานสากล ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงาน อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้   

- ระบบการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษา   
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัย  
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน 

ท้ังหมด ท่ีทำใหไดนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะท่ีจำเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต  
 
เกณฑการประเมิน   

0 1 2 3 4 5 
ไมมีระบบ 
และกลไก ใน
การ 
ปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด 
เปาหมาย ใน
การดำเนิน 
กิจกรรมหรือ 
กำหนดระบบ 
และกลไกใน
การ ปฏิบัติงาน 

ผล 1+ มีการ
ดำเนินการ
ตามเปาหมาย 
และระบบ 
กลไก ในการ
ปฏิบัติ 

ผล 2+ มีการ
ติดตามผลลัพธ
การดำเนินการ
ตาม ระบบ
และกลไกและ 
ใหขอเสนอ
แนะ 

ผล 3+ มีการ
ปรับปรุง ผล
การดำเนินการ 
และพิจารณา
วาเกิดการ
พัฒนา 

ผล 4+ มีการ
ดำเนินการอยาง
ตอเนื่อง และมี
ผลการปฏิบัติท่ี
ดี 

 
ผลการดำเนินงาน 
เปาหมาย 
 1. ใหมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาคอยใหคำปรึกษาและใหการชวยเหลือนักศึกษาไดเรียนอยางมี
ความสุข และมีความมั่นคง สามารถเรยีนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได 

2. สรางความมั่นใจวาผูเรียนจะมีผูดูแลตลอดระยะเวลาในการเรียน คอยใหคำปรึกษาสงเสริมและ
สนับสนุน จนสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกำหนด   

 
1.ระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา   
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 วิทยาลัยชุมชนพิจิตรจัดทำคำส่ังและคูมืออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อดูแลและ ใหคําปรึกษา แนะแนวแก
นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ปการศึกษา 2563 สาขาการปกครองทองถ่ิน มีหองเรียน จำนวน 11 หอง สถานท่ีจัดการศึกษา มี 
4สถานท่ี และดำเนินการจัดระบบดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาดังนี้  

อาจารยประจำหลักสูตรพิจารณาและเสนอชื่ออาจารยที่เหมาะสมทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษาแก
สำนักวิชาการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ   

สำนักวิชาการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา ซึ่งมีหนาท่ี ใหคำปรึกษาและแนะแนวในดานการเรียน การใช
ชีวิตระหวางการเรียนในวิทยาลัยชุมชน และดานอื่น ๆท่ีเกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย  
 1. นายสงา ศรีรักษ เปนอาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษาสาขาการปกครองทองถ่ิน สถานท่ีจัดการหนวย
จัดการศึกษาแมขาย 3 หองเรียน มีจำนวนนักศึกษา 25 คน 
 2. ดร.สุชาติ  ใจภักดี เปนอาจารยท่ีปรึกษา นักศึกษาสาขาการปกครองทองถ่ิน สถานท่ีจัดการศึกษา
หนวยจัดการศึกษาสากเหล็ก จำนวนนักศึกษา 53 คน 
 3. นายสุภกร  ตายทับ และ นางประไพ  บรรเจิดศิลป เปนอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาสาขาการ
ปกครองทองถ่ิน สถานท่ีจัดการศึกษาหนวยจัดการศึกษาเมืองเกา จำนวนนักศึกษา  29 คน 
 4. นายบุญชวย หมีอิ่ม เปนอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาสาขาการปกครองทองถิ่น สถานที่จัดการ
ศึกษาหนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง จำนวนนักศึกษา  31 คน 
 สาขาการปกครองทองถิ่น จากสถานที่จัดการศึกษามีทั้งหมด 4 สถานที่ มีนักศึกษาทั้งหมด 138 
คน ไดมีการจัดการประชุม ระหวางอาจารยประจำหลักสูตร และอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อช้ีแจงระบบการดูแล/
การใหคำปรึกษา รวมกันวางแผนการใหคำปรึกษา กำหนดวันเวลาท่ีจะเขาพบนักศึกษา อยางนอยเดือนละ 1 
ครั้ง/ครั้งละ15 – 20 นาทีกอนเริ่มชั้นเรียน โดยสาขาวิชาการปกครองถิ่น กำหนดใหอาจารยที่ปรึกษาเขา
พบนักศึกษาในช้ันเรียนในแตละสถานท่ีจัดการศึกษาอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตาม ดูแล แนะนำให
คำปรึกษาแกนักศึกษา และกำหนดใหมีชองทางการติดตอส่ือสารอื่นนอกเหนือจากการเขาพบนักศึกษาในช้ัน
เรียน เชน ผานทางโทรศัพทมือถือ แอปพริเคช่ันไลน (Application Line) โดยต้ังกลุมไลนของแตละหองเรียน 
และผานทางชองแชท ทาง Facebook ซึ่งปญหาท่ีอาจารยท่ีปรึกษามีประเด็นใหท่ีปรึกษา 2 ดาน ดังนี้ 
 
- ดานการศึกษา (ปญหาการเรียน การไมมาเรียนหรือขาดเรียนเปนประจำ และการมีปญหากับอาจารย
ผูสอน)  

พบวามีนักศึกษาสาขาการปกครองทองถิ่น สถานที่จัดการศึกษาหนวยจัดการศึกษาเมืองเกา มี
ปญหาเกี่ยวกับการไมมีเวลาในการเขาเรียน นักศึกษาไดมีการโทรมาปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาเกี่ยวกับปญหา
ที่เกิดข้ึนทางอาจารยที่ปรึกษาจึงไดแจงใหอาจารยประจำหลักสูตรทราบ และประชุมเพื่อหาแนวทางการ
แกไขใหกับนักศึกษา โดยหาวิธีการชวยเหลือนักศึกษา โดยใชวิธีการบูรณาการในการเรียนการสอนนอกเวลา
เรียนเพิ่มเติมใหเปนบางกรณี และมีการติดตามการแกไขปญหาจากอาจารยประจำหลักสูตร พบวาอาจารย
ผู สอนมีการบูรณาการในการเรียนการสอน นอกตารางเรียน มอบใบงานเพิ่มเติมใหและประยุกตใชส่ือ
ออนไลนในการจัดการเรียนการสอนชวยใหนักศึกษายังสามารถเรียนตอได 1 คน(หนวยจัดการศึกษาเมือง
เกา) และพบวามีนักศึกษาบางรายท่ีมีความจำเปนตองหยุดเรียนและไมเขาสอบยอย จึงไดโดยติดตอประสาน
ทางโทรศัพทเพื่อหาสาเหตุจึงรูวานักศึกษามีความจำเปนเนื่องจากการเปล่ียนงานใหม ยายท่ีอยู ทำใหเวลาท่ี
ทำงานใหมตรงกับตารางท่ีเรียน และไมประสงคจะเรียนตอแลว 
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- ดานการใชชีวิต (มีการบูรณาการการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถ ประกอบอาชีพ ดูแลครอบครัว 
และมีความสุขในระหวางศึกษาในหลักสูตร) นักศึกษาสาขาการปกครองทองถิ่น ในทุกสถานที่จัดการศึกษา
นักศึกษาสวนใหญมีครอบครัวแลว และภาระในการทำงานท้ังงานประจำและงานท่ัวๆไปเพื่อหารายไดเล้ียงดู
ครอบครัว เรื่องที่นักศึกษานำมาปรึกษาสวนใหญเกี่ยวกับการทำงาน รายไดไมเพียงพอ ครอบครัว ความ
เปนอยู และอื่นๆ อาจารยท่ีปรึกษา ไดแนะนำการใชชีวิต การแกปญหา และพูดคุยใหคำปรึกษาเพื่อเปนการ
ใหกำลังใจแกนักศึกษา  
 สำนักวิชาการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการใหคำปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาในแตละภาค
เรียนของนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้   
            1. ความพึงพอใจในการใหคำปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษาท่ี 2563 
โดยแบงออกเปนสถานท่ี ดังนี้  

ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษาและการบริการ
ของหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563 

 
 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอระบบอาจารยที่ปรึกษา  และการบริการของ
หลักสูตร ประจำปการศึกษา 2563 พบวา รายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การบริการดาน
ใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยที ่ปรึกษา),การบริการแหลงขอมูลขาวสารที ่เปน

ประโยชนแกนักศึกษา(�̅�𝑥= 4.51) รองลงมาคือ การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรู

ดานตาง ๆ แกนักศึกษา(�̅�𝑥=4.39)ตามลำดับ 
  ความพึงพอใจของนักศึกษาที ่มีตอระบบอาจารยที ่ปรึกษา และการบริการของหลักสูตร  
ประจำปการศึกษา 2563  จากผลการสำรวจ พบวาความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีตอระบบ
อาจารยที ่ปรึกษา และการบริการของหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ประจำปการศึกษา 2563ใน
ภาพรวมอยูในระดับ มาก เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริการดานใหคำปรึกษาแก
นักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) นักศึกษา มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากท่ีสุด  โดยรายการท่ีมี
ความพึงพอใจสูงสุด คือ  หัวหนาสาขาวิชา สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/

ทดแทน อาจารย  ท่ีปรึกษา)(�̅�𝑥=4.66) รองลงมาคือ มีชองทางการติดตอส่ือสารระหวางอาจารยท่ี

ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล(�̅�𝑥=4.64) อาจารยท่ีปรึกษามีเวลาใหนักศึกษาไดพบทุกครั้งเมื่อมี

การนัดหมาย(�̅�𝑥=4.62) อาจารยที ่ปรึกษามีเวลาใหคำปรึกษาในการแกไขปญหาตาง ๆ พรอม

ชวยเหลือและใหคำแนะนำ(�̅�𝑥=4.58) อาจารยที ่ปรึกษามีความเต็มใจและเอาใจใสในการให

คำปรึกษา และมีการติดตามผลของการใหคำปรึกษา (�̅�𝑥=4.57) อาจารยท่ีปรึกษาเอาใจใสนักศึกษา

อยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ (�̅�𝑥=4.45) นักศึกษาสามารถนำความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการให

รายการ ระดับความพึงพอใจ ความหมาย 
รอยละ �̅�𝑥 

การบริการดานใหคำปรึกษาแกนักศึกษา (ระบบอาจารยท่ีปรึกษา) 90.23 4.51 มากท่ีสุด 

การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 90.18 4.51 มากท่ีสุด 

การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา 87.71 4.39 มาก 

รวม 89.62 4.48 มาก 
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คำปรึกษาไปใชประโยชนไดอาจารยผูสอน สามารถใหคำปรึกษาตาง ๆ กับนักศึกษาได (นอกเหนือ/

ทดแทน จากอาจารย  ท่ีปรึกษา) (�̅�𝑥=4.28) ตามลำดับ 
การบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา 

ผลการสำรวจพบวาการบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา พบวา นักศึกษา มีความพึง
พอใจ   อยูในระดับมากท่ีสุด โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการแจงขอมูลความเคล่ือนไหวอื่นท้ัง

ในและนอกวิทยาลัยฯ ท่ีจำเปนแกนักศึกษา (�̅�𝑥=4.62) รองลงมาคือมีมีการเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทาง
ตาง ๆ เชน บอรดประชาสัมพันธ เว็บไซต  โซเชียลเน็ตเวิรค อาจารยแจงดวยวาจา, มีการใหบริการขอมูล

เกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหลงงาน (�̅�𝑥=4.56) มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอ

(�̅�𝑥=4.52)มีการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา และแหลงทุน (�̅�𝑥=4.43) การไดรับขาวสารมีควา

สะดวก รวดเร็วและทันสมัยของการใหบริการขาวสารขอมูลตาง ๆ (�̅�𝑥=4.36) ตามลำดับ 
การบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูดานตางๆของนักเรียน นักศึกษา 
จากผลการสำรวจพบวาการบริการเพื่อพัฒนาประสบการณและความรูดานตาง ๆ แกนักศึกษา  มีความพึง
พอใจ อยูในระดับ มาก โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดาน

ตาง ๆ ที่หลักสูตรดำเนินการ(�̅�𝑥=4.74) รองมาคือ จากกิจกรรมตาง ๆ ดานวิชาการที่หลักสูตร จัดข้ึน 

นักศึกษาสามารถนำความรูที ่ไดรับไปใชประโยชนตอได (�̅�𝑥=4.61)มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมดาน

ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาอยางเหมาะสม(�̅�𝑥=4.47) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพดาน

วิชาการของนักศึกษาอยางเหมาะสม(�̅�𝑥=4.42) สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
เชน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวดดานวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและ

ภายนอกวิทยาลัยฯ (�̅�𝑥=4.36) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาอยาง

เหมาะสม(�̅�𝑥=4.33)นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูและประสบการณทาง

วิชาการ/วิชาชีพ(�̅�𝑥=4.29) ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร   จัดใหกับนักศึกษา ,จากกิจกรรมตาง 
ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานศิลปวัฒนธรรม ที่หลักสูตร จัดขึ้น นักศึกษาไดความรู ความเขาใจ และ

เปนประโยชนต อตัวน ักศึกษา( �̅�𝑥=4.24) ม ีการประเมินคุณภาพของการดำเน ินโครงการพัฒนา 

ประสบการณทางวิชาชีพ (�̅�𝑥=4.16) ตามลำดับ 
  

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ีทันสมัยเปาหมาย 
 1. มีการพัฒนานักศึกษาเขาไปสูการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการโครงการกับคุณลักษณะตาม 

TQF 5 ดาน 
 2. พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา   

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูท่ี
ทันสมัยแกนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ปการศึกษา พ.ศ. 2563 การพัฒนา
นักศึกษา นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาในสวนการเสริมสรางทักษะการเรียนรูที่ทันสมัยจากสาขาวิชาตาม
จุดเนนของแตละสาขาวิชาใหเปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษาโดยไดดำเนินการ
ดังนี้   
 1.การสงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู ของนักศึกษา ในปการศึกษา 2563 สาขาวิชาการ ปกครอง
ทองถ่ินไดมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆแบบออนไลนผานแพลตฟอรมตางๆ ชวย
ให นักศึกษามีความรูความเขาใจในการเรียนออนไลนและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
สอดคลอง กับสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid 19 
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2.วิชาการบริหารการ พัฒนาทองถ่ิน ไดนำแพลตฟอรม 
3.การประยุกตใชระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาตามการดำเนินการพัฒนาการ บริหารจัดการในภาครัฐ Public 
Sector Management Quality Award. (PMQA) และฐานขอมูลชุมชน และประชาสังคม Local 
Database Management (LDM) มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน (อาจารยสงา ศรีรักษ) 
4.การบูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาบริบทชุมชนสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ในจังหวัดพิจิตรใน วิชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน โดยไดมีการนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน 
ณ ศูนยการเรียนรูผาซิ่นตีนจกลาวครั่ง บานสระยายซี ตำบลเนินปอ อำเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เพื่อศึกษา 
ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวบานในพื้นท่ีดังกลาว (วิชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน 
อาจารย ไพโรจน ปานอยู)  
5. สาขาวิชาการปกครองทองถ่ินไดมีการสงเสริมนักศึกษาใหมีความความรูความเขาใจท่ีดีใน ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยกำหนดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการไหวครู ประจำปการศึกษา 2563 
6.สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ไดมีการแนะแนวการศึกษาตอใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่องและไดมีการ ลง
นามความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลกเพื่อให 
นักศึกษาไดมีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีไดมากข้ึน การจัดการศึกษารวมกันเปนไปแบบยืดหยุน มี 
สิทธิตางๆ ท่ีเกิดข้ึนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองทองถ่ินวิทยาลัยชุมชนพิจิตรจากความรวมมือ
หลาย ดาน ซึ่งเปนประโยชนแกการจัดการศึกษารวมกันและผูศึกษา ทำใหนักศึกษาเขาถึงโอกาสทางการ
ศึกษา ไดมากข้ึน ดังนี้ 
- สามารถเทียบโอนหนวยกิตในรายวิชาตางๆท่ีสัมพันธกันได จำนวนมาก ทำใหลดระยะเวลาในการเรียน
(รายวิชาท่ีเรียนมาแลวได 70 หนวยกิต) สามารถแบงชำระคางทะเบียนได  จัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด
พิจิตร ชวยใหนักศึกษาประหยัดเวลา และคาใชจาย 
เอกสารหลักฐาน 
1. บันทึกขอความ เลขท่ี 22.0610.02 02/0546 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2562 เรื่องขออนุญาตใชคูมือ
การ ปฏิบัติงานของอาจารยท่ีปรึกษา 
2. คูมือการปฏิบัติงานของอาจารยท่ีปรึกษา 
3. รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 
4. คำส่ังการปฏิบัติหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 
5. เอกสารการลงนามความมือการจัดการศึกษารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและ 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
6. เอกสารประกอบการสอนวิชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุ
เปาหมาย 

3.1 4 
มีกระบวนการดูแล
สงเสริมพัฒนา

นักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา   
ตัวบงช้ีท่ี  3.2 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 
คำอธิบายตัวบงช้ี   
 ผลการประกันคุณภาพควรทำใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียนมีอัตราการคงอยูของนักศึกษา 
ในหลักสูตรสูง อัตราการสำเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีกำหนดของหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจ      
ตอหลักสูตร ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นตอไปนี ้ 

- การคงอยู   
- การสำเร็จการศึกษา   
- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนท่ีดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรม       

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
หมายเหตุ   

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากจำนวนนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจำนวน นักศึกษาท่ี
ออกทุกกรณีนับถึงส้ินปการศึกษาท่ีประเมิน   

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ 
กระบวนการท่ีดำเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงช้ี 3.1    

- การคิดรอยละของจำนวนนักศึกษาท่ียังคงอยูของแตละรุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | 26 
 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  สาขาการปกครองทองถ่ิน 

ตัวบงช้ี  3.2  ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา  ระดับอนุปริญญา 

ระดับ อนุปริญญา สาขาวิชาปกครองทองถ่ิน 

หนวยจัดการศึกษา แมขาย 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 
ผูท่ียังไม
สำเร็จ 

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและ
คัดช่ือออก 
สะสมจนถึง

สิ้นป
การศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู 2561 2562 2563 

2559 20 5      15 25.00 25.00 

2560 20   11     9 55.00 55.00 
2561 9    5   4 55.56 55.56 
2562 13       9 4   69.23 

การคำนวณ 
-อัตราการสำเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา คำนวณจากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2)         

หารดวยจำนวนนักศึกษาท่ีรับเขามาคูณดวย 100 เพื่อวิเคราะหแนวโนมของอัตราการสำเร็จการศึกษา 

อัตราการสำเร็จการศึกษา = 
2
1
x100 

  

ปการศึกษา2561   = 
5
20

x100 =  25.00 

 

ปการศึกษา 2562  = 
11
20

x100    =  55.00 

 

ปการศึกษา 2563  = 
5
9
x100      =  55.56 

 
-อัตราการคงอยูคำนวณจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณี หารดวย      
จำนวนนักศึกษาท่ีเขามาคูณดวย 100 (ไมรวมนักศึกษาท่ีรักษาสภาพการเปนนักศึกษา) เพื่อวิเคราะห
แนวโนมของอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

อัตราการคงอยู   =   
1−3
1

x 100 

 

ปการศึกษา2559   =  
20−15
20

x 100 =  25.00 
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ปการศึกษา2560   =  
20−9
20

x 100 =  55.00 

 

ปการศึกษา2561   =  
9−4
19

x 100 =  55.56 

 

ปการศึกษา 2562  = 
13−4
13

x 100 =  69.23 

 
หนวยจัดการศึกษาอำเภอสากเหล็ก 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 
ผูท่ียังไม
สำเร็จ 

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและ
คัดช่ือออก 
สะสมจนถึง

สิ้นป
การศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู 2561 2562 2563 

2559 57 34       23 59.65 59.65 
2560 19   11     8 57.89 57.89 
2561 27     17   10 62.96 62.96 
2562 46       35 11   76.09 

 
การคำนวณ 
-อัตราการสำเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา คำนวณจากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2)        
หารดวยจำนวนนักศึกษาท่ีรับเขามาคูณดวย 100 เพื่อวิเคราะหแนวโนมของอัตราการสำเร็จการศึกษา 
 

อัตราการสำเร็จการศึกษา = 
2
1
x100  

 

ปการศึกษา 2561  =  
34
57

X100     =   59.64 

 

ปการศึกษา 2562  = 
11
19

x100       =   57.89 

 

ปการศึกษา 2563  = 
17
27

x100       =   62.96 

 
-อัตราการคงอยูคำนวณจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณี หารดวย      
จำนวนนักศึกษาท่ีเขามาคูณดวย 100 (ไมรวมนักศึกษาท่ีรักษาสภาพการเปนนักศึกษา) เพื่อวิเคราะห
แนวโนมของอัตราการคงอยูของนักศึกษา 
 



ห น ้ า  | 28 
 

 

อัตราการคงอยู   = 
1−3
1

x 100 

 

ปการศึกษา 2559  =  
57−23
57

x 100    =   59.65 

 

ปการศึกษา 2560  = 
19−8
19

x 100    =   57.89 

 

ปการศึกษา 2561  = 
27−10
27

x 100    =   62.96 

 

ปการศึกษา 2562  = 
46−11
46

x 100    =   76.09 

หนวยจัดการศึกษาองคการบริหารสวนตำบลเมืองเกา 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 
ผูท่ียังไม
สำเร็จ 

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและ
คัดช่ือออก 
สะสมจนถึง

สิ้นป
การศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู 2561 2562 2563 

2559 53 12       41 22.64 22.64 
2560 23   6     17 26.09 26.09 
2561 29     18   11 62.07 62.07 
2562 18       10 8   55.56 

การคำนวณ 
-อัตราการสำเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา คำนวณจากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2)     
หารดวยจำนวนนักศึกษาท่ีรับเขามาคูณดวย 100 เพื่อวิเคราะหแนวโนมของอัตราการสำเร็จการศึกษา 
 

อัตราการสำเร็จการศึกษา = 
2
1
x100  

 

ปการศึกษา 2561  =  
12
53

X100        =    22.64 

 

ปการศึกษา 2562  = 
6
23

x100          =  26.09 

 

ปการศึกษา 2/2563  = 
18
29

x100           =   62.07 
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-อัตราการคงอยูคำนวณจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณี หารดวย      
จำนวนนักศึกษาท่ีเขามาคูณดวย 100 (ไมรวมนักศึกษาท่ีรักษาสภาพการเปนนักศึกษา) เพื่อวิเคราะห
แนวโนมของอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

อัตราการคงอยู   =    
1−3
1

x 100 

 

ปการศึกษา 2559  =  
53−41
53

x 100    =   22.64 

 

ปการศึกษา 2560  = 
23−17
23

x 100    =   26.09 

 

ปการศึกษา 2561  = 
29−11
29

x 100    =   62.07 

 

ปการศึกษา 2562  = 
18−8
18

x 100    =   55.56 

หนวยจัดการศึกษาวัดสามงาม 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 
ผูท่ียังไม
สำเร็จ 

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและ
คัดช่ือออก 
สะสมจนถึง

สิ้นป
การศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู 2561 2562 2563 

2559 22 8       14 36.36 36.36 
2560                 
2561                 
2562                 

 
การคำนวณ 
-อัตราการสำเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา คำนวณจากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2)        
หารดวยจำนวนนักศึกษาท่ีรับเขามาคูณดวย 100 เพื่อวิเคราะหแนวโนมของอัตราการสำเร็จการศึกษา 
 

อัตราการสำเร็จการศึกษา = 
2
1
x100  

 

ปการศึกษา 2561  = 
8
22

x100          =   36.36 

 
ปการศึกษา 2562  = N/A 
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ปการศึกษา 2563  = N/A 
 
-อัตราการคงอยูคำนวณจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณี หารดวย      
จำนวนนักศึกษาท่ีเขามาคูณดวย 100 (ไมรวมนักศึกษาท่ีรักษาสภาพการเปนนักศึกษา) เพื่อวิเคราะห
แนวโนมของอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

อัตราการคงอยู   =    
1−3
1

x 100 

 

ปการศึกษา 2559  = 
22−14
22

x100          =   36.36 

 
ปการศึกษา 2560  = N/A 
 
ปการศึกษา 2561  = N/A 
 
ปการศึกษา 2562  = N/A 
 
หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 
ผูท่ียังไม
สำเร็จ 

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและ
คัดช่ือออก 
สะสมจนถึง

สิ้นป
การศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู 2561 2562 2563 

2559                 
2560                 
2561 22     16   6 72.73 72.73 
2562 21       14 7 66.67 66.67 

 
การคำนวณ 
-อัตราการสำเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา คำนวณจากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2)  หาร
ดวยจำนวนนักศึกษาท่ีรับเขามาคูณดวย 100 เพื่อวิเคราะหแนวโนมของอัตราการสำเร็จการศึกษา 

อัตราการสำเร็จการศึกษา = 
2
1
x100  

 
ปการศึกษา 2561  =  N/A  
 
ปการศึกษา 2562  = N/A 
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ปการศึกษา 2563  = 
16
22

X100         =   72.73 

 
-อัตราการคงอยูคำนวณจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณี หารดวย      
จำนวนนักศึกษาท่ีเขามาคูณดวย 100 (ไมรวมนักศึกษาท่ีรักษาสภาพการเปนนักศึกษา) เพื่อวิเคราะห
แนวโนมของอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

อัตราการคงอยู   =    
1−3
1

x 100 

 
ปการศึกษา 2559  = N/A 
 
ปการศึกษา 2560  = N/A 
 

ปการศึกษา 2561  = 
22−6
22

X100       =    72.73 

 

ปการศึกษา 2562  = 
21−7
21

X100       =    66.67 

 
ภาพรวมผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาระดับอนุปริญญา  สาขาวิชาปกครองทองถ่ิน 

ป
การศึกษา 

จำนวน 
รับเขา 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 
ผูท่ียังไม
สำเร็จ 

การศึกษา 

จำนวนท่ี
ลาออกและ
คัดช่ือออก 
สะสมจนถึง

สิ้นป
การศึกษา 

อัตราการ 
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา 
การคงอยู 2561 2562 2563 

2559 152 59       93 38.82 38.82 
2560 62   28     34 45.16 45.16 
2561 87     56   31 64.37 64.37 
2562 98       68 30   69.39 

การคำนวณ 
-อัตราการสำเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา คำนวณจากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2)     
หารดวยจำนวนนักศึกษาท่ีรับเขามาคูณดวย 100 เพื่อวิเคราะหแนวโนมของอัตราการสำเร็จการศึกษา 

อัตราการสำเร็จการศึกษา = 
2
1
x100  

 

ปการศึกษา 2561  =  
59
152

X100        =   38.82 

 

ปการศึกษา 2562  = 
28
62

x100           =   45.16 
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ปการศึกษา 2563  = 
56
87

X100         =    64.37 

 
-อัตราการคงอยูคำนวณจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจำนวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณี หารดวย      
จำนวนนักศึกษาท่ีเขามาคูณดวย 100 (ไมรวมนักศึกษาท่ีรักษาสภาพการเปนนักศึกษา) เพื่อวิเคราะห
แนวโนมของอัตราการคงอยูของนักศึกษา 

อัตราการคงอยู   =    
1−3
1

x 100 

 

ปการศึกษา 2559  =  
152−93
152

X100         =   38.82 

 

ปการศึกษา2560  = 
62−34
62

X100         =   45.16 

 

ปการศึกษา 2561  = 
87−31
87

X100         =   64.37 

 

ปการศึกษา 2562  = 
98−30
98

X100         =   69.39 

 

การบริการการเพื่อศักยภาพและสงเสริมการเรียนรูดานตางๆของนักศึกษา 

 
ความคิดเห็น คาเฉลี่ย 

2561 2562 2563 
การประชาสัมพันธในการเขาถึงกิจกรรมดานตาง ๆ ท่ีหลักสูตร
ดำเนินการ 

4.62 4.75 4.75 

ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีหลักสูตร จัดใหกับนักศึกษา 4.35 4.16 4.16 
มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางศักยภาพดานวิชาการของ
นักศึกษาอยางเหมาะสม 

4.22 4.38 4.28 

มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสรางดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักศึกษาอยางเหมาะสม  

4.44 4.48 4.33 

มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
อยางเหมาะสม  

4.52 4.58 4.56 

นักศึกษามีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
ความรูและประสบการณทางวิชาการ/วิชาชีพ 

4.40 4.43 4.32 

สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
เชน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การแขงขัน /ประกวด
ดานวิชาการและวิชาชีพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ 

4.38 4.52 4.36 
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มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา 
ประสบการณทางวิชาชีพ  

4.12 4.03 3.97 

จากกิจกรรมตาง ๆ ดานวิชาการท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษา
สามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนตอได 

4.55 4.60 4.63 

จากกิจกรรมตาง ๆ ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีหลักสูตร จัดข้ึน นักศึกษาไดความรู       
ความเขาใจ และเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา  

4.02 4.13 4.14 

รวม 4.36 4.41 4.35 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.คำส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา 
2.รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาและการบริการของหลักสูตร 
3.รายงานผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุ
เปาหมาย 

3.2 3 
มีการดำเนินงานและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบงช้ี   
 การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนต้ังแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกำหนดเกณฑ คุณสมบัติ
อาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญาวิสัยทัศนของวิทยาลัยชุมชน มีกลไกการคัดเลือก อาจารยท่ี
เหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให
ไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนวาดวยการ
จัดการศึกษาระดับตางๆ ท่ีกำหนด และระบบการสงเสริม และพัฒนาอาจารย มีการวางแผนและการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากร และกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนการกำกับดูแล และการพัฒนาคุณภาพ
อาจารยในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี ้

- ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
- ระบบการบริหารอาจารย 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
 
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของ ผลการดำเนินงาน

ทั้งหมด ท่ีทำใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษา และตำแหนงทางวิชาการ 
หรือวิทยฐานะเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถของอาจารย เพื่อสรางความเขมแข็งทาง วิชาการของหลักสูตร 
เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
ไมมีระบบและ
กลไกในการ
ปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด      
เปาหมายใน
การ ดำเนิน
กิจกรรม หรือ
กำหนด ระบบ
และกลไก ใน
การ ปฏิบัติงาน 
 

ผล 1+ มีการ
ดำเนินการ 
ตามเปาหมาย 
และระบบ 
กลไก ในการ
ปฏิบัติ 

ผล 2+ มีการ
ติดตามผลลัพธ 
การดำเนินการ
ตามระบบและ
กลไกและให
ขอ เสนอแนะ   

ผล 3+ มีการ
ปรับปรุงผล
การ 
ดำเนินการ
และพิจารณา
วาเกิดการ
พัฒนา 

ผล 4+ มีการ
ดำเนินการอยาง
ตอเนื่องและมี
ผลการปฏิบัติท่ี
ดี 

 
เปาหมาย 

1. เพื่อรับอาจารยประจำหลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติตรงกับสาขาท่ีจัดการจัดการเรียนสอน 
2. เพื่อใหอาจารยประจำหลักสูตรทำงานอยางมีความสุขและไดรับการสงเสริมพัฒนาใหมีศักยภาพท่ี

สูงข้ึน  
ผลการดำเนินงาน 

1.ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร  
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วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีการประกาศและสรรหา อาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน ดำเนินการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.หลักสูตรอนุปริญญา สาขาการปกครองทองถ่ิน มีอาจารยประจำหลักสูตรท้ังหมด 3 คน โดยในป
การศึกษา 2563 ไดลาออก 1 คน เนื ่องจากติดภารกิจสวนตัว  ซึ่งทางหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
ปกครองทองถ่ิน ไดแจงสำนักวิชาการใหทราบ เพื่อ จะไดดำเนินการสรรหาตอไป 

2. สำนักวิชาการจัดประชุมเพื่อวางแผนการสรรหาอาจารยประจำหลักสูตรมาทดแทนใหครบ 3 คน 
โดยนำปญหาในการสรรหาครั้งท่ีผานมาทบทวนหาทางแกไขปญหา  
3. ประชาสัมพันธการประกาศรับสมัครอาจารยประจำหลักสูตร สาขาการปกครองทองถ่ิน ท้ัง

ภายในและภายนอกวิทยาลัย ท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศมาสมัคร  
4. จัดประชุมคัดเลือกผูมีคุณสมบัติและความเหมาะสมตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ พรอมสรุปรายงาน

การประชุม ซึ่งผลการสรรหาผูท่ีรับการคัดเลือก ไดแก นางอุมาพร  ศรีรักษ โดยไดดำเนินการ แตงต้ังปฏิบัติ
ใหปฏิบัติหนาท่ีเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ  2564 

6. นำผลการประชุมเสนอที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อเห็นชอบรายชื่ออาจารยประจำหลักสตูร 
ท่ีผานการกล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

7. จัดทำคำส่ังแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา ปการศึกษา 2563 และใหอาจารยประจำ
หลักสูตรลงนามในบันทึกขอตกลงในกรณีท่ีเปนบุคคลภายนอก พรอมท้ังสงแบบฟอรม สมอ.08 ไปยังสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน   

  8. มอบหมายนายสงา ศรีรักษ หัวหนาสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น เปนพี่เลี้ยงแกผูที่ไดรับแตงต้ัง
เปนอาจารยประจำหลักสูตรซึ่งเปนอาจารยใหม คอยใหคำแนะนำใหคำปรึกษาในการดำเนินการของหลักสูตร  

จากการตรวจสอบระบบรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองถ่ิน 
พบวาระบบการรับและการแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตรเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด มีขั้นตอนในการ
รับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร และดำเนินสรรหา หลักสูตรจะใหอาจารยที่ไดรับการแตงตั้งไดทำ
หนาท่ีเปนอาจารยประจำหลักสูตร หลังจากการเห็นชอบของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรแลว  

2. ระบบการบริหารอาจารย 
ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น มีการบริหารอาจารย

ประจำหลักสูตร ดังนี้ 
1.สงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรทำงานรวมกัน ใหคำปรึกษา แนะนำ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

มุงเนนในการทำงานเปนทีมแบบมีสวนรวม เพื่อสรางความสัมพันธในการทำงานรวมกันและมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการกำหนดคาตอบแทน สวัสดิการ ประโยชนและบริการ หรือสิทธิประโยชนพึงไดรับแก
อาจารยประจำหลักสูตรใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ และไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล หลักสูตร ○ปวช. ○ปวส. ○อนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 

ช่ือ-
สกุล 

เลขท่ี 
ตำแห
นง 

ตำแห
นง 

วุฒิการศึกษา 
ตำแ
หนง 
ทาง
วิชา
การ 

ตำแ
หนง
ท่ี

สูงข้ึ
น 

การอบรมดาน
วิชาชีพ 

การอบรมดาน
วิชาการ 

หมาย
เหตุ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญ
ญา
เอก 

เร่ือง 
ระยะเว
ลาการ
อบรม 

เร่ือง 
ระยะเว
ลาการ
อบรม 
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6
3 

6
4 

6
5 

6
3 

6
4 

6
5 

1.นายสงา  ศรี
รักษ 

อาจาร
ยพิเศษ 

ม.ราชภัฏ
นครสวรรค 
(บ.รัฐศษ
สตร) 

ว.เทคโนโลยี
สยาม (รปม.
การ
บริหารงาน
ภาครัฐ) 

   การ
บริหารงาน
ราชการ
แผนดินแนว
ใหม 

  โปรแกร
มสำหรับ
การ
เรียน
ออนไลน 

   

   ปท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

   ทักษะการ
สรางผูนำมือ
อาชีพ 

  การประยุกตใช
ส่ือท่ีทันสมัยใน
การจัดการเรียน
การสอน 

 

   พ.ศ.2555 พ.ศ.2558    กฏหมายท่ีมี
การปรับปรุง
เปล่ียนแปลง 

       

                 
2.นายประเสริฐ  
มุยแกว 

อาจาร
ยพิเศษ 

ม.
รามคำแหง 
ศศบ. 
รัฐศาสตร 

ม.นเรศวร 
รปม.
นโยบาย 
สาธารณะ 

   การ
บริหารงาน
ราชการ
แผนดินแนว
ใหม 

  โปรแกร
มสำหรับ
การ
เรียน
ออนไลน 

   

   ปท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

   ทักษะการ
สรางผูนำมือ
อาชีพ 

  การประยุกตใช
ส่ือท่ีทันสมัยใน
การจัดการเรียน
การสอน 

 

   พ.ศ.2519 พ.ศ.2550    กฏหมายท่ีมี
การปรับปรุง
เปล่ียนแปลง 

       

                 
3.นายสุภกร  
ตายทับ 

อาจาร
ยพิเศษ 

ม.ราชภัฏ
จันทรเกษม 

ม.รามคำแหง 
ศศ.ม 
รัฐศษสตร 

   การ
บริหารงาน
ราชการ
แผนดินแนว
ใหม 

  โปรแกร
มสำหรับ
การ
เรียน
ออนไลน 

   

   ปท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

   ทักษะการ
สรางผูนำมือ
อาชีพ 

  การประยุกตใช
ส่ือท่ีทันสมัยใน
การจัดการเรียน
การสอน 
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   พ.ศ.2538 พ.ศ.2549    กฏหมายท่ีมี
การปรับปรุง
เปล่ียนแปลง 

       

 
 

ลงช่ือ..............................................หัวหนาสาขาวิชา                   ลงช่ือ..............................................หัวหนางาน
หลักสูตอนุปริญญา 
 
      (นายสงา ศรีรักษ )                                          ( นางสาวนงลักษณ มวงศรี ) 
 

  1.1 วางแผนภาระงานของอาจารยประจำหลักสูตร โดยชี้แจงภาระงาน หนาที่และแนวปฏิบัติ 
อาจารยประจำหลักสูตรมีภาระงานสอนตามเกณฑท่ีวิทยาลัยกำหนด ซึ่งอาจารยประจำหลักสูตรจะมีช่ัวโมง
สอน 8-12 ช่ัวโมง/สัปดาห โดยสามารถเบิกคาตอบแทนจากการสอนช่ัวโมงละ ช่ัวโมงละ 270 บาท ในกรณี
ท่ีเปนบุคคลภายนอก  

1.2 พิจารณาสิทธิประโยชนพึงไดรับแกอาจารยประจำหลักสูตรในการเดินไปราชการตางๆ สามารถ
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการได เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พักในกรณีที่เขารวมกิจกรรมท่ี
วิทยาลัยจัดข้ึน เปนตน  

1.3 พิจารณาเกี ่ยวกับสวัสดิการ ประโยชนและบริการท่ีพึงไดรับแกอาจารยประจำหลักสูตร 
สามารถขอใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสำนักงาน รถยนตของวิทยาลัย ได 

2. ประสานงานแจงขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวทางวิชาการสม่ำเสมอ การดำเนินการมีความ
ท่ัวถึงและรวดเร็ว ทันตอเหตุการณเปนอยางยิ่ง และไดขอความรวมมือจากอาจารยประจำหลักสูตรทุกคนให
เปดใชระบบสื่อสารออนไลน อีเมลล  ไลน  และรูปแบบอื่นๆ ทุกชองทางในการสื่อสารเพื่อใหสามารถรับรู
ขอมูลและปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีการประเมินการปฏิบัติงานสอนอาจารยประจำหลักสูตร ในแตภาคการศึกษา โดยนักศึกษา 
และนำรายงานใน มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7 มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน โดยนำมาปรับปรุง มคอ. 3 กอนท่ีจะสอนรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป  
 

2. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย   
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ดำเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรเขารวมอบรมหรือ
สัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรูและทักษะทางวิชาการเพื่อใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ
และมีศักยภาพดานการสอนเพิ่มขึ ้น โดยจัดทำเปนแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) ในระยะ 3 ป ของ
อาจารยประจำหลักสูตรท้ัง 3 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

จากแผนพัฒนารายบุคคล สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ไดมีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจำ
หลักสูตร ตามแผนพัฒนารายบุคคลท่ีกำหนดไว ซึ่งในป งบประมาณ 2563 อาจารยประจำหลักสูตรไดเขา
รวม โครงการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและทักษะการจัดการเรียนรูของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงานสอนดวยกระบวนการ Active Leaning วันท่ี 
19 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ.หองประชุมโรงแรมมีพรสวรรค แกรนดโฮเทล แอนดรีสอรท อำเภอเมือง จังหวัด
พิจิตร และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำส่ือในบทเรียนออนไลน ประจำปงบประมาณ 2563 
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จากการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตรท่ีผานมา พบวา หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
การปกครองทองถิ่น ยังไมมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเปนรายบุคคล จึงควรจัดทำคำขออนุมติั
งบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณตอไป เพื่อนำมาปรับปรุงแผนการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยประจำหลักสูตรใหสอดคลองกันกับแผนพัฒนารายบุคคล  

ดังนั้นสาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน จึงไดหาแนวทางในการปรับปรุงการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ประจำหลักสูตรโดยไมใชงบประมาณจากวิทยาลัยดวยการศึกษาทางออนไลนตามแหลงขอมูลตางๆ เชน เวบ
ไซต,  Youtube, สื่อออนไลนตางๆ และการเรียนรูตามแหลงขอมูลตางๆ การจัดการอบรมบริการวิชาการ
ของรัฐและเอกชน เปนตน ใหสอดคลองกับแผนพัฒนารายบุคคล และสงเสริมการพัฒนางานวิชาการ ในดาน
ตางๆ 
เอกสารหลักฐาน 

1. คำส่ังแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 
2. คุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจำหลักสูตร 
3. รายงานการประชุมหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาปกครองทองถ่ิน 
4. หลักฐานการเปล่ียนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร (สมอ.08) 
5. แผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุ
เปาหมาย 

4.1 4 
มีกระบวนการในการ
สงเสริมและพัฒนาอาจาร 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   
 ทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนเปดใหบริการไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยผู
รับผิดชอบหลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตรควบคุมกํากับการจัดการรายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหา ท่ีทันสมัย  
กาวหนาทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลามีการบรหิารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ท้ังวิชาบังคับและ
วิชาเลือกท่ีเนนกับนักศึกษาเปนสําคัญโดยสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ตองเนนการ
พัฒนาทักษะดานการวิจัย โครงการ หรือโครงงาน และการเรียนรู ดวยตนเองในการรายงานการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีนี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผล การดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้  

 - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
- การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ  
ในการประเมินเพื ่อใหทราบวาอยู ในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงาน ทั้งหมดที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
ความตองการ ของประเทศ 

 
เกณฑการประเมิน   

0 1 2 3 4 5 
ไมมีระบบ 
และกลไกใน
การปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด       
เปาหมายใน
การ ดําเนิน
กิจกรรม หรือ
กําหนด ระบบ
และกลไก ใน
การ ปฏิบัติงาน 

ผล 1+ มีการ
ดําเนินการ 
ตามเปาหมาย
และระบบ
กลไกในการ
ปฏิบัติ 

ผล 2+ มีการ
ติดตามผลลัพธ 
การดําเนินการ
ตามระบบและ
กลไกและให      
ขอเสนอแนะ   

ผล 3+ มีการ
ปรับปรุง ผล
การ 
ดําเนินการ
และพิจารณาว
าเกิดการ
พัฒนา 

ผล 4+ มีการ
ดําเนินการอยา
งตอเนื่องและมี
ผลการ ปฏิบัติท่ี
ดี 

 
ผลการดำเนินงาน 
เปาหมาย 

นักศึกษาไดรับการพัฒนาและการจัดการเรียนรูมีความทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา
การปกครองทองถ่ิน และความตองการของตลาดแรงงาน  

1.การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
          หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน มีการปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2556 มาเปน
หลักสูตร ป 2561 โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนเปนผูดำเนินการ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้     
ขอมูลนำมาจากมาจาก มคอ. 2 เปรียบเทียบวาดีข้ึนกวาเดิมอยางไร 
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ประเด็น หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตร ป 2561 
1.ปรัชญา ม ุ  งสร างป ญญา พ ัฒนาทองถ ิ ่น ใกล  ชิด

ประชาชน 
ประชาชนเขมแข็ง รวมมือปกครองดูแลกันเอง 
คือความงอกงามไพบูลยของชุมชนและทองถ่ิน 

2.วัตถุประสงค เพื่อสรางผูเรียนใหเปนนักพัฒนาทองถ่ิน ท่ีมี
คุณลักษณะ ดังนี้  
 1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด 
หลักการ ท่ีสำคัญของสาขาวิชาการปกครอง
ทองถ่ิน. 
 2. สามารถใชความรูภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ มาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานในทองถ่ิน 

3.มีความตระหนักในคุณคาของ
คุณธรรม จริยธรรม 

4. ม ี ม น ุ ษ ย  ส ั ม พ ั น ธ  แ ล ะ ม ี ค ว าม
รับผิดชอบตองาน ตนเอง และสังคม 
      5. สามารถประย ุกต  ใช  เทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งนำขอมูล 
สถิติ ตัวเลข มาใชในการปฏิบัติงานในทองถ่ิน 

เพื่อสรางผูเรียนใหเปนนักพัฒนาท่ีมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักบริหาร
จัดการทองถ่ิน 

2. มีความรู ความเขาใจ แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ การปกครองทองถ่ิน 

3 . ม ีท ักษะมน ุษยส ัมพ ันธ และความ
รับผิดชอบ ทักษะการบริหารจัดการทองถ่ิน และ
มีภาวะผูนำ  

4 .  ม ีท ั กษะการส ื ่ อสารและการ ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

5. มีทักษะการคิดสรางสรรค คิดแกปญหา 
และคิดเชิงวิพากษ  
 

3. ความสำคัญ - เปนหลักสูตรที ่สรางคนคุณภาพใหกับทองถ่ิน 
เปนกำลังสำคัญของการพัฒนาทองถิ่น เพื่อไปสู
การพัฒนาประเทศ 

4. รายวิชา -หมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาแกน)  
ศศ 0206 องคกรและการจัดการ 
-หมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาบังคับ) 
ศศ 0207 ภูมิปญญานายหลวง 
ศศ 0213 สังคมและวัฒนธรรมชุมชน
ทองถ่ิน 
ศศ 0215 จิตวิทยาสังคม 
-หมวดเลือกเสรี   3  หนวยกิต  
ศศ 0221 การจัดสวัสดิการสังคม 
ศศ 0219 กฎหมายปกครอง 
ศศ 0225 การส่ือวารเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

-หมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาแกน)  
ปท 0206 องคกรและการบริหารงานภาครัฐ 
-หมวดวิชาเฉพาะ (กลุมวิชาบังคับ) 
ปท 0208 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 
ปท 0213 การเมืองภาคพลเมือง 
หมวดวิชาเลือก  
ปท.0219 การจัดซื้อจัดจาง 
ปท.0204 การส่ือสารเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
-หมวดเลือกเสรี   3  หนวยกิต  
ปท 0225 การจัดการทองเท่ียวชุมชน 
 

 
 
และมอบใหแตละวิทยาลัยที่มีความประสงคจัดการศึกษานำไปปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบทของแตละ
จังหวัด วิทยาลัยชุมชนพิจิตร นำ มคอ.2 จากสถาบันวิทยาลัยชุมชนมาปรับปรุงโดยเชิญอาจารยประจำ
หลักสูตร สำนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และผูสอนมารวมวิพากษหลักสูตร กำหนดรายวิชาเลือก วิชาเลือกเสรี
ที่สอดคลองกับบริบทของจังหวัดพิจิตร ซึ่งจังหวัดพิจิตรเปนสังคมเกษตรกรรม จึงจำเปนตองเตรียมคนให
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เขาใจกับบริบทของพื ้นท่ี รวมถึงนโยบายของภาครัฐที ่ตองการใหเศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง 
เจริญกาวหนาตามศักยภาพของพื้นที่นั้น  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินการใหมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องยั่งยืน  จากเหตุผลดังกลาวทำใหหลักสูตรวิชาการปกครองทองถ่ินของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เลือกวิชา
เลือก ดังนี้ ปท.0219 การจัดซื้อจัดจาง ซึ่งมีประโยชนตอนักศึกษาในการศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการ วิธีการ
การจัดหาวัสดุอุปกรณในภาครัฐ อาจมีประโยชนในการทำงานในอนาคตและ ปท.0204 การส่ือสารเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ิน เปนการฝกทักษะใหนักศึกษามีวาทศิลปในการส่ือสาร การส่ือสารท่ีสรางสรรค การพัฒนานา
ภาวะผูนำและบุคลิกภาพท่ีดีในการพูดตอหนาสาธารณะชน 

พรอมทั้งนำเสนอ มอค.2 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร ใหสภาสถาบันเห็นชอบในการประชุมสภา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั ้งที ่ 12/2561 วันที่ 11 ธ.ค. 2561 และนำไปจัดการศึกษา ในภาคเรียนท่ี 
2/2561 เปนตนไป   

2. การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ  
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา

นั้น ๆ ในหลักสูตรอนุปริญญา โดยมีการบรรจุรายวิชาท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา 
          ในปการศึกษา 2563 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  อาจารยประจำหลักสูตรประชุมผูสอนใน
สาขาวิชากอนเปดภาคเรียน เพื่อชี้แจงวาผูสอนสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาและปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัยได 
  โดยสาขาวิชาการปกครองทองถิ่นไดมีการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยกาวทันตอ
การเปลี่ยนแปลง ความกาวหนาของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ท่ีสงผลกระทบตอวิชาชีพ ท่ี
อาจารยผูสอนควรนำมาใหความรูแกผูเรียน ในวิชา การปกครองทองถ่ิน 
 ซึ่งมีความสัมพันธกับ การพัฒนาทองถ่ิน การกำหนดนโยบายสาธารณะ การจัดสวัสดิการทางสังคม 
ทำใหมีการเปล่ียนแปลงทางสังคม การตรากฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ของราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งสงผลตอ
การบริหารบานเมือง การเลือกต้ังสวนทองถ่ิน กระบวนการประชาธิปไตยการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับ
ทองถิ่น  เพื่อนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการทำความเขาใจสาระสำคัญของวิชา มีความรูในพัฒนาการของ
การบริหารงานในรูปแบบการกระจายอำนาจใหแกทองถ่ิน การมีสวนรวมในทางการเมืองในระดับทองถ่ินท่ีดี 
ในการปรับปรุงรายวิชาใหทันสมัย โดยเพิ่มเติมดังนี้ 
 

คำอธิบายของเดิม เนื้อหาท่ีเพิ่ม 
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ พัฒนาการเกี่ยวกับการ
ปกครองทองถิ่น รูปแบบองคกรปกครองสวนทอง ประวัติ
และพ ัฒนาการขององค กรปกครองส วนทองถิ ่นไทย 
โครงสราง องคประและอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไทย 

องคความรูทางการเมือง การปกครอง การพัฒนาทองถ่ินโดย
การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ี การเมืองสวนทองถ่ิน การ
ตราขอบัญญัติท่ีจำเปนในการพัฒนาทองถ่ิน นโยบายสาธารณะ 
บทบาทสิทธิหนาท่ีตามกระบวนประชาธิปไตยท่ีถูกตอง 
กระบวนการการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีสมบูรณในฐานะท่ี
เปนพลเมืองของรัฐ จิตสำนึก ความตระหนักในการรูรักสามัคคี
และความรกัชาติ 

  
ซึ่งเนื้อหาท่ีเพิ่มข้ึนนั้น จะสงผลดีตอนักศึกษาในดานมีความรู ความเขาใจ สิทธิหนาท่ีทางการเมือง 

การมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถ่ินท่ีถูกตอง หลักการอิสระในการบริหารทองถ่ินท่ีถูกตองและ
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สามารถถายทอดความรูเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมือง ในสวนท่ีเกี่ยวของกับทองถ่ิน และเช่ือมโยงการเมือง
ระดับตางๆได 

สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหนักศึกษาคนควาจากเอกสาร เว็บไซตตางๆ วามีความ
คิดเห็นอยางไรตามประเด็นท่ีอาจารยผูสอนมอบหมายใหดำเนินคนควา และรวบรวมมานำเสนอหนาช้ันเรียน 
โดยเปดโอกาสใหใชส่ือตางๆ มานำเสนอประกอบ เพื่อใหไดขอมูลท่ีแทจริง  
หลังจากนั้นรวมกันวิเคราะห และสรุปองคความรูท่ีไดรับ  

มอบหมายใหผูสอนประจำรายวิชา อาจารยสุวิชัย แกวเดียวแสง จัดทำ มคอ.3 รายวิชา ปกครอง
ทองถ่ินไทย ในระบบฯ กอนดำเนินสอนตอไป และผูสอนจัดการเรียนการสอนตาม มอค.3 ท่ีวางไว 

การติดตาม อาจารยประจำหลักสูตรจะเขารวมรับฟงการนำเสนอของนักศึกษา ผานระบบ 
Zoom/GooGleMeet และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน และประเด็น
ที่อยากเรียนรูเรื่องใดอีกบาง เพื่อนำมาเพิ่มในการสอนครั้งตอไป รวมทั้งความคิดเห็นของผูสอนวาในการ
เพิ่มเติมเนื้อหา พบปญหาอุปสรรคอยางไรบาง และดำเนินการจัดทำ มคอ.5  

หลังจากนั้น อาจารยประจำหลักสูตรติดตามการจัดทำ มคอ.5 เพื่อรวบรวมขอมูลนำมาปรับปรุงการ
จัดทำมอค.3 ของการสอนในครั้งตอไป หรือจัดทำเปนแนวทางในการแกไขปญหากรณีมีการปรับปรุงรายวิชา
อื่นๆ 
เอกสารหลักฐาน 

1. มอค.2 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 2561 
เอกสารหลักฐาน 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุ
เปาหมาย 

5.1 4    

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผูเรียน 
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี   
 หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคําน ึงถึงความรู  
ความสามารถ และความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอน ใน
วิชานั ้นๆ เพื ่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดร ับการพัฒนาความสามารถจากผู รู จริง 
กระบวนการเรียนการสอน ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนดการ
เรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยีและทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลา และในสถานที่ใดก็ได ผู
สอนม ีหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู   

การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหขอมูล สารสนเทศ
ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอนและนําไปสูการพัฒนาการเรียนรู ของนักศึกษา 
(Assessment for learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนํา ผลการ
ประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู (Assessment as learning) และ
การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment of 
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learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูล เกี่ยวกับสัมฤทธิผล
การเรียนรูของนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมิน เพื่อจุดมุงหมายสองประการ
แรกดวย ท้ังนี้ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด เกณฑการประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพและวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรู ไดอยางเหมาะสม    

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน ใน   
อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ หลักสูตรอนุปริญญา   

- การกําหนดผูสอน   
- การกํากับติดตามรายละเอียดและผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยตรวจสอบหลักสูตร และผล

การดําเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ.2, 3, 4, 5, 6 และ 7  
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชส่ือเทคโนโลยี ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง   
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย และ/หรือ การบริการทางวิชาการ และ/

หรือการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
- การทวนสอบผลการเรียนรูของผูเรียน /ทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน   
ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ท้ังหมดท่ีทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทำใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
เกณฑการประเมิน 
 

0 1 2 3 4 5 
ไมมีระบบ 
และกลไกใน
การปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด       
เปาหมายใน
การ ดําเนิน
กิจกรรม หรือ
กําหนด ระบบ
และกลไก ใน
การ ปฏิบัติงาน 

ผล 1+ มีการ
ดําเนินการ 
ตามเปาหมาย
และระบบ
กลไกในการ
ปฏิบัติ 

ผล 2+ มีการ
ติดตามผลลัพธ 
การดําเนินการ
ตามระบบและ
กลไกและให      
ขอเสนอแนะ   

ผล 3+ มีการ
ปรับปรุง ผล
การ 
ดําเนินการ
และพิจารณาว
าเกิดการ
พัฒนา 

ผล 4+ มีการ
ดําเนินการอยา
งตอเนื่องและมี
ผลการ ปฏิบัติท่ี
ดี 

 
เปาหมาย 
 1. เพื่อใหมีระบบผูสอนที่มีความรูความสามารถที่พัฒนานักศึกษาไดตรงตามโครงสรางหลักสูตร
สาขาปกครองทองถ่ิน 
 
 
 
ผลการดำเนินการ  

1. การกำหนดอาจารยผูสอน 
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1.1 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ไดมีการประชุมในสาขาเพื่อกำหนดคุณสมบัติของผูสอนใน
สาขาการปกครองทองถ่ิน โดยเปดรบัสมัครอาจารยผูสอนสาขาวิชาปกครองถ่ินตามคุณสมบัติท่ีกำหนด โดย
พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณสอนและประสบการณจริงในการทำงาน หรือประสบการณที ่ เปน
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอน  

1.2 สาขาการปกครองทองถิ่น ไดประชุมคัดเลือกอาจารยผูสอนและสงรายชื่อผูสอนใหกับทาง
สำนักวิชาการเพื่อจะไดเสนอรายชื่อผูสอนที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูสอนในแตละภาคการศึกษา นำเสนอ
คณะกรรมการสภาอนุวิชาการ และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณาอนุมัติผู สอน โดยจะ
อนุมัติในแตละเทอม  

1.3 กอนเปดภาคเรียนในแตละเทอม สาขาวิชาการปกครองทองถ่ินจะเชิญผูสอนมาพูดคุยช้ีแจง
ทำความเขาใจเกี่ยวกับการสอนเพื่อใหทราบถึงบริบทของนักศึกษา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองทองถิ่น และชี้แจงถึงการทำแผนการเรียนการสอนวาควรมีการสอนแบบ
บูรณาการรวมกับวิจัย ศิลปวัฒนธรรม เพื่อจะไดเขียนลงไปในแผนการเรียนการสอน (มคอ.3,มคอ.5) และ
วิชาการฝกประสบการณควรจะมีการฝกจากสถานประกอบการ/หนวยงานโดยตรงที่เกี่ยวกับการสาขาวิชา
การปกครองทองถ่ิน เพื่อใหนักศึกษาไดประสบการณโดยตรง และมีศักยภาพในการทำงานตอไปในอนาคต  

1.4 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น มีการติดตามการสอนวาผูสอนเปนไปตามแผนหรือไม การ
ประเมินการสอนอาจารย ประชุมอาจารยผูสอน มีการทำ มคอ.3 โดยวิธีการสังเกตและสอบถามอาจารย
ผูสอนและนักศึกษา 

2. การกำกับติดตามรายละเอียดและผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยตรวจสอบหลักสูตรและ
ผลการดำเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ. 3, 4, 5, 6 และ 7 
          ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรการปกครองทองถ่ิน ดำเนินการกำกับติดตามรายละเอียดแลผลการ
จัดการศึกษา ดังนี้  

1. แตงต้ังอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบรายวิชา 
2. มีการจัดประชุมผูสอนประจำภาคเรียนโดยประชุมกอนเปดภาคเรียนเพื่อใหอาจารยผูสอนได

พบปะหารือและวางแผนในการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4  ในเปนมาตรฐานเดียวกัน 
3. อาจารยประจำหลักสูตรแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาบันทึกรายละเอียด มคอ.3 และ มคอ.4 ในระบบ TQF กอน

เปดภาคเรียน โดยเนนการจัดการเรียนการสอน Active Learning 
5. อาจารยประจำหลักสูตรตรวจสอบความถูกตอง มคอ.3 และ มคอ.4 ในระบบ TQF กรณีท่ีมี

การแกไข อาจารยประจำหลักสูตรจะสงกลับดำเนินการแกไขใหถูกตอง 
6. ผูรับผิดชอบรายวิชาบันทึกรายละเอียด มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 2 สัปดาหหลังจาก

ส้ินสุดการจัดการเรียนการสอน 
7. อาจารยประจำหลักสูตรตรวจสอบความถูกตอง มคอ.5 และ มคอ.6 ในระบบ TQF กรณีท่ีมี

การแกไข อาจารยประจำหลักสูตรจะสงกลับดำเนินการแกไขใหถูกตอง และแนะนำเพิ่มเติม 
8. ประชุมอาจารยประจำหลักสูตรโดยนำขอเสนอแนะปญหาอุปสรรคจาก มคอ.5 และ มคอ.6 

มาจัดทำ มคอ.7 เสนอผูบริหารตอไป 
 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีใชสื่อเทคโนโลยี ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง   
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วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มีการสงเสริมการเรียนรูท่ีทำใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองในหลักสูตร
อนุปริญญา ปการศึกษา พ.ศ. 2563 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ินไดดำเนินงาน ดังนี ้

ในสถานการณมีการระบาดเชื้อไวรัสโควิค 2019 อาจารยผูสอนจึงตองปรับการจัดการเรียนการ
สอนโดยการใชสื่อเทคโนโลยี ซึ่งสำนักวิชาการไดสำรวจการใชสื่อเทคโนโลยีของอาจารย พบวา มีการใช 
Ggoogle classroom Line Zoom Meet ในรายวิชาการบริหารโครงการงบประมาณ รายวิชาการวิจัยทาง
สังคมศาสตรเบื ้องตน องคการและการบริหารงานภาครัฐ  พลเมืองและการรับผิดชอบตอสังคม วิชาการ
บริหารการพัฒนาทองถิ่น วิทยาศาสตและสิ่งแวดลอม โดยไดมีการการประยุกตใชแพลตฟอรมตางๆไดผล
เปนท่ีนาพอใจ 

 
4. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย และ/หรือ การบริการทางวิชาการ 

และ/หรือการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น ไดมีการประชุมเพื่อกำหนดเปาหมายรายวิชาที่สามารถดำเนินการ

การบูรณาการกับการวิจัย โดยกำหนดใหรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น เปนวิชาบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาบริบทชุมชนสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ในจังหวัดพิจิตร ซึ่ง
จังหวัดพิจิตรมีความหลากหลายในหลายดาน อาทิเชน กลุมชาติพันธุตางๆ  ไทย จีน ไทยทรงดำ และมอญ 
ซึ่งแตละชาติพันธุมีเอกลักษณ วัฒนธรรมที่แตกตางกัน ไทยทรงดำเปนชาติพันธุหนึ่งที่อยูในจังหวัดพิจิตร มี
วัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตที่เปนเอกลักษณ มีหลายแบบดวยกัน  เชน การแตงกาย ภาษาพูด  และ
พิธีกรรมตางๆ รวมไปถึงการฟอนแคน ซึ่งเปนวัฒนธรรมและประเพณีท่ีสืบทอดกันมาชานาน สมัยบรรพบุรุษ 
รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น ไดมีการนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน ณ ศูนยการเรียนรูผาซิ่นตนีจก
ลาวครั่ง บานสระยายซี ตำบลเนินปอ อำเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร เพื่อศึกษาถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
และวิถีชีวิตของชาวบานในพื้นท่ีดังกลาวโดย อาจารย ไพโรจน ปานอยูเปนอาจารยผูสอน และหลักสูตรเห็น
วาเปนรายวิชาท่ีสามารถดำเนินการการบูรณาการได และสาขาวิชาไดมอบหมายผูสอนในรายวิชานั้น เปนผูท่ี
รับผิดชอบรายวิชาท่ีจะดำเนินการการบูรณาการ เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ
ของชุมชน มีความเขาใจรากเหงา ความเปนวัฒนธรรม แบงปน เกื ้อกูลชวยเหลือซึ่งกันและกัน และให
นักศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัย นำเสนอความรูท่ีไดรับ เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูสรุปผลและ
อภิปรายรวมกัน เพื่อใหไดขอมูลท่ีแทจริง หลังจากนั้นรวมกันวิเคราะห สรุปองคความรูท่ีไดรับ และสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอน และประเด็นที่อยากเรียนรูเรื่องใดอีกบาง เพื่อ
นำมาเพิ่มในการสอนครั้งตอไปและขอเสนอแนะไวใน มคอ.5 เพื ่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและ
พัฒนาปรับปรุงแกไขในปตอไป 

 
7. สาขาวิชาการปกครองทองถ่ินไดมีการสงเสริมนักศึกษาใหมีความความรูความเขาใจท่ีดีใน ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยกำหนดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการไหวครู ประจำปการศึกษา 2563 

 
 
5. การทวนสอบผลการเรียนรูของผูเรียน /ทบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของผูเรียน   

 เนื ่องจากการทวนสอบจะตองทวนสอบอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา ซึ่งจะตองแจงใหอาจารยผูสอนทราบลวงหนา แตทางวิทยาลัยยังไมไดดำเนินการดังกลาว 
เอกสารหลักฐาน 



ห น ้ า  | 46 
 

 

1 กิจกรรมการบูรณาการลงพื้นท่ีศึกษาดูงานรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน 
2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารยผูสอน เชนรายงาน โครงการ ส่ือ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 

 

ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุ
เปาหมาย 

5.2 4    

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 
คำอธิบายตัวบงช้ี   
 ผลการดำเนินงานของหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรอนุปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละของผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร ในแตละปการศึกษา อาจารยประจำหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรให 
เปนปตามตัวบงช้ีท่ีกำหนดตัวบงช้ีผล 
การดำเนินงานของหลักสูตรอนุปริญญา   

1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถาม)ี   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา   

4. มีรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ 
ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน ใหครบ
ทุกรายวิชา   

5. มีรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุด ป 
การศึกษา   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.
4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา    

7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล การเรียนรู
จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว   

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน   
9. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอย ปละ

หนึ่งครั้ง    
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ         

ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป   
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11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสำเร็จการศึกษาใหมที่มีตอคุณภาพ หลักสูตร 
เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0    

12. ระดับความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบการท่ีมีตอผูสำเร็จการศึกษาใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 คะแนนเต็ม 5.0    
ขอมูลประกอบการพิจารณา  

1. แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสำเร็จการศึกษาใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 
(เครื่องมือ D3) โดยจำนวนผูใหขอมูลหรือผูตอบแบบประเมิน อยางนอยรอยละ 70 ของนักศึกษาปสุดทาย/
ผูสำเร็จการศึกษาใหม  

2. แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจางหรือสถานประกอบการท่ีมีตอผูสำเร็จการศึกษาใหม 
(เครื่องมือ D4) โดยสถานประกอบการประเมินผูสำเร็จการศึกษา อยางนอยรอยละ 20 ของจำนวนผูสำเร็จ
การศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน  
มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนน เทากับ 0  
มีการดำเนินงานรอยละ 80  ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50  
มีการดำเนินงานรอยละ 80.01 - 89.99 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 
4.00  
มีการดำเนินงานรอยละ 90.00 - 94.99 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 
4.50  
มีการดำเนินงานรอยละ 95.00 - 99.99 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 
4.75  
มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 
ผลการดำเนินงาน 

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

เปนป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไมเปนป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดำเนินงาน 

 หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

1) อ า จ า ร ย  ป ร ะ จ ำ
หลักสูตรอยางนอย
รอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุม
เ พ ื ่ อ ว า ง แ ผ น 
ต ิ ด ต า ม  แ ล ะ
ท บ ท ว น ก า ร
ดำเนินงานหลักสูตร 

 
 

 - มีการประชุมเพื่อพิจารณา
อาจารยผูสอนประจำรายวิชา
ภาคเรียน 1/2563 และ
ภาคเรียนท่ี 2/2563 
- การประชุมเพื่อพิจารณา 
มคอ.3  
- การประชุมเพื่อพิจารณา 
มคอ.5 
การประชุมพิจารณาศักยภาพ
อาจารยผูสอน  
 

 รายงานการ
ประชุม 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

เปนป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไมเปนป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดำเนินงาน 

 หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐาน
ค ุณว ุฒ ิแห  ง ชา ติ  
ห ร ื อ  ม า ต ร ฐ า น
ค ุ ณ ว ุ ฒ ิ ส า ข า /
สาขาวิชา (ถามี) 

 
 

 มคอ.2 มีมาครฐานสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ และเห็นชอบจาก
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 มคอ.2 ฉบับท่ี
รับรองแลว 
(ฉบับปรับปรุง 
2561) 

3) มีรายละเอียดของ
ร า ย ว ิ ช า  แ ล ะ
รายละเอ ียดของ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ภาคสนาม (ถ ามี ) 
ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยาง
น อยกอนการเปด
สอนในแตละภาค
การศึกษาให ครบ
ทุกรายวิชา 

 
 
 

 จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 
กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

 มคอ.3 และ 
มคอ.4 

4) จ ัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
ร า ย ว ิ ช า  แ ล ะ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด ำ เ น ิ น ก า ร ข อ ง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ภาคสนาม (ถ ามี ) 
ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ ้นสุด
ภาคการศ ึ กษา ท่ี
เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

 
 
 

 จัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

 มคอ.5 และ 
มคอ.6 

5) จ ัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ

  
 

 จัดทำ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังส้ินสุดปการศึกษา 

 มคอ.7 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

เปนป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไมเปนป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดำเนินงาน 

 หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60
ว ัน หล ังส ิ ้นส ุดป
การศึกษา 
 

6) ม ี ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลส ั ม ฤ ทธ ิ ์ ข อ ง
น ั ก ศ ึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กำหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 
(ถ าม ี) อย างน อย
ร อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอน
ใ น แ ต  ล ะ ป
การศึกษา 

 
 
 

 
 
 

จัดทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาเปนไปตาม
มาตรฐาน 

  

7) ม ี ก า ร พ ั ฒ น า /
ปรับปรุงการจัดการ
เร ียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ 
การประเมินผลการ
เรียนรู  จากผลการ
ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร
ด ำ เ น ิ น ง า น ท่ี
รายงานใน มคอ.7 
ปท่ีแลว  

 
 
 

 ไดมีการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนดวยการนำเอา
ส่ือเทคโนโลยีมาใชบูรณาการ
ในการจัดการเรียนเรียนการ
สอน เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเองและลด
การออกกลางคัน 

 มคอ.7 

8) อาจารยใหม (ถามี) 
ท ุกคน ได ร ับการ
ป ฐ ม น ิ เ ท ศ ห รื อ
คำแนะนำดานการ
จ ัดการเร ียนการ
สอน 

  
 

 ไมมีอาจารยใหม  รายงานการ
ประชุมอาจารย
ผูสอนประจำภาค
เรียน 

9) อ า จ า ร ย  ป ร ะ จ ำ
หล ั ก ส ู ต รท ุ กคน

 
 

 นายสงา  ศรีรักษ  
นายสุภกร ตายทับ 

 ID Plan 
รายบุคคลของ
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

เปนป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไมเปนป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดำเนินงาน 

 หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

ได  ร ับการพ ัฒนา
ทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง 

นางอุมาพร ศรีรักษ 
ไดรับการพัฒนา -การใชส่ือ
ออนไลนในการจัดการเรียน
การสอน -Application 
Zoom   
   Application Meet 
-การพัฒนาทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะและการปฏิบัติงาน
สอนดวยกระบวนการActive 
Leaning 

สาขาการปกครอง
ทองถ่ิน 

10) จำนวนบ ุคลากร
สนับสนุนการเรียน
การสอน  ( ถ  า มี ) 
ได  ร ับการพ ัฒนา
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป 

 
N/A 

 
N/A 

   

11) ร ะ ด ั บ ค ว า ม พึ ง
พอใจของนักศึกษา
ปส ุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี ่ยไม
นอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 4.58   

12) ร ะ ด ั บ ค ว า ม พึ ง
พ อ ใ จ ข อ ง ผ ู  ใ ช
บ ั ณ ฑ ิ ต ท ี ่ ม ี ต อ
บัณฑิตใหม เฉล่ียไม
นอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 4.66   

รวมตัวบงช้ีในปนี้ 11   
จำนวนตัวบงช้ีในปนี้ท่ีดำเนินการผาน 11   
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน(Key 
Performance 
Indicators) 

เปนป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไมเปนป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดำเนินงาน 

 หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปนี้ 100   
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุ
เปาหมาย 

5.3 5     
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบงช้ี   
 ความพรอมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของวิทยาลัยชุมชน ไดแก ความพรอมทางกายภาพ และความ
พรอมเชิงวิชาการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ความพรอมดานอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวย      
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตำรา ส่ิง
พิมพวารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคนแหลงเรียนรู ส่ืออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ส่ิงสนับสนุนเหลานี้ ตองมีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนา จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย    

ในการรายงานการดำเนินงานตามตัวบงช้ีนี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานอยาง
นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้  

- ระบบการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน โดยมีสวนรวมของอาจารย เพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู   
- จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน   
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูู  
ในการประเมินเพื ่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดำเนินงานท้ังหมดท่ีสะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจำเปนตอการเรียนการสอน และสงผล
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
 
 
เกณฑการประเมิน 
 

0 1 2 3 4 5 
ไมมีระบบ และ
กลไกใน การ
ปฏิบัติงาน 

มีการกำหนด       
เปาหมายในการ 
ดำเนินกิจกรรม 
หรือกำหนด 
ระบบและกลไก 
ในการ 
ปฏิบัติงาน 

ผล 1+ มีการ
ดำเนินการ ตาม
เปหมายและ
ระบบ กลไก ใน
การปฏิบัติ 

ผล 2+ มีการ
ติดตามผลลัพธ
การดำเนินการ
ตาม ระบบและ
กลไกและ ให
ขอเสนอแนะ   

ผล 3+ มีการ
ปรับปรุง ผล
การ ดำเนินการ 
และพิจารณาวา
เกิดการ พัฒนา 

ผล 4+ มีการ
ดำเนินการ
อยาง  ตอเนื่อง 
และมผีลการ
ปฏิบัติท่ีดี 

 
 
เปาหมาย  

หลักสูตรอนุปริญญามีสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ สิ่งสนับสนุนเชิงวิชาการ และสภาพแวดลอมของ
สถานศึกษาท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 
ผลการดำเนินงาน 
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 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน จัดประชุมผูสอนในการประชุมผูสอนประจำภาคเรียนเพื่อสำรวจ
ความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ สรุปไดดังนี้   
          ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรสาขาการปกครองทองถ่ิน มีหองเรียน จำนวน 4 หอง คือ 

1. หนวยจัดการศึกษาแมขาย มีนักศึกษา จำนวน  25 คน สภาพหองเปนหองเรียนมีความพรอมใน
การจัดการเรียนการสอน มีกระดานไวทบอรด  และเครื่องฉายภาพ (Project) มีสัญญาณอินเทอรเน็ตของ
วิทยาลัยใหใชในการสืบคนขอมูล บรรยากาศจึงเอื้อตอการเรียนรู และในกรณีที่ตองจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยไดมีการสนับสนุนโดยใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ของทางวิทยาลัย 

2. หนวยจัดการศึกษาสากเหล็ก มีจำนวนนักศึกษา จำนวน 53 คน สภาพหองเปนหองเรียนธรรมดา 
โตะเกาอี้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับผูเรียน มีกระดานไวทบอรด เครื่องฉายภาพ (Project) มีมุมหนังสือ
ขนาดเล็ก และมีสัญญาณอินเทอรเน็ตของกระทรวง ใชในการสืบคนขอมูล  และบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู 
และในกรณีที่ตองจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยจัดการศึกษา
เมืองเกามีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรประจำหนวย 

3. หนวยจัดการศึกษาสากเหล็ก มีนักศึกษาจำนวน  29 คน สภาพหองเรียนเปนหองเรียนของเด็ก
ปฐมและหองของสำนักงานองคการบริหารสวนตำบล มีกระดานไวทบอรด เครื่องฉายภาพ (Project) และ
สัญญาณอินเทอรเน็ตใหใชในการสืบคนขอมูล และในกรณีที่ตองจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยจัดการศึกษาสากเหล็กมีหองปฏิบัติการประจำหนวยอำนวยความสะดวกให
นักศึกษา 

4. หนวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับชาง มีนักศึกษาจำนวน  31 คน สภาพหองเรียนสภาพหองเรียน
เปนหองเรียนของเด็กปฐม มีกระดานไวทบอรด เครื่องฉายภาพ (Project) และสัญญาณอินเทอรเน็ตใหใชใน
การสืบคนขอมูล และในกรณีท่ีตองจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวย
จัดการศึกษาโพธิ์ประทับชางมีหองปฏิบัติการประจำหนวยอำนวยความสะดวกใหนักศึกษา 

 
จาก 4 สถานที่เรียน พบวาแตละสถานที่เรียนมีมาตรฐานหองเรียนและสภาพแวดลอมใกลเคยีงกัน 

คือ จำนวนโตะเกาอีเหมาะสมและเพียงกับนักศึกษา มีกระดานใชในการขีดเขียนนำเสนอ มีสื่อชวยในการ
ขยายการเรียนรู คือ เครื่องฉายภาพ (Project) และมีสัญญาณอินเทอรเน็ตใหใชในการสืบคนขอมูล ทำให
ผูสอนสามารถใชการเรียนการสอนออนไลนกระตุนผูเรียนได เชน แพลตฟอรมการเขาถึงฐานขอมูลในภาครัฐ
ที่ใหบริการประชาชน/ฐานขอมูลดานการวิจัย,บทความ งานดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอนในแตละรายวิชา  เปนตน 
 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางวิชาการ สรุปไดดังนี้  

วิทยาลัยมีความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีหองสมุด ไดจัดหาหนังสือ เอกสาร ตำราท่ี
เกี่ยวของกับสาขาวิชาการจัดการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูแกอาจารยผูสอน และนักศึกษาไดศึกษาคนควา
และยืมไปใชประกอบกับการจัดการเรียนการสอน เชน หนังสือ เอกสาร ตำรา วารสาร CD เปนตน วิทยาลัย
จัดมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 9 หอง มีโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ มีระบบอินเตอรเน็ตและสัญญาณ
อินเตอรเน็ตเพื่อการสืบคน 
  สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน จัดประชุมผูสอนในการประชุมผูสอนประจำภาคเรียนเพื่อสำรวจ
ความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางวิชาการ สรุปไดดังนี้  
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1.ผูสอนตองการใหวิทยาลัยสนับสนุนการสรางประสบการณตรงใหกับนักศึกษาเกี ่ยวกับการ
ปกครอง โดยใหมีกิจกรรมนอกหองเรียน เชน ศึกษาดูงานในหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง การ
พูดคุยแลกเปล่ียน/รับฟงนโยบายกับผูบริหารระดับสูงของทองถ่ิน/ จังหวัด  

2. หนังสือท่ีเกี่ยวของกับการปกครองทองถ่ิน  
3. อบรมใหความรูในการจัดการศึกษาแบบออนไลน  
4. จัดหาอุปกรณในการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ การจัดเวทีประชาคม เชน บอรดชารต ไมค ลำโพง

เคล่ือนท่ี  
5. ตองการใหสามารถสอนไดในหลายชวงเวลาตามความตองการของผูเรียน เพื่อเปนการยืดหยุนให

นักศึกษาบางรายท่ีมีปญหาไมมีเวลาในการเขาเรียน 
วิทยาลัยดำเนินการตามความตองการและขอเสนอแนะของอาจารยผูสอน สาขาวิชาการปกครอง

ทองถ่ิน ดังนี้  
1. กรณีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานท่ีตางๆยังไมไดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ

แพรระบาดของโรคโควิด  19 
2. งานหองสมุด สำรวจความตองการในการใชหนังสือของผูสอนสาขาวิชาตางๆ เพื่อนำไป

จัดซื้อตามความตองการใชงาน และเปดโอกาสใหผูสอน และนักศึกษาไดยืมใชในการคนควา โดยหนังสือท่ี
หองสมุดไดจัดซื ้อใหสาขาการปกครองทองถิ่น คือ ความรูเบื้องตนเกี ่ยวกับรัฐศาสตร กฎหมายปกครอง  
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎมาย กฎหมายสามัญประจำบาน ประมวลกฎหมายอาญา นโยบายสาธารณะ 

3. สำนักวิชาการจัดประชุมอบรม เรื่อง ใหความรูแกผู สอนแนวทางการเขียน มคอ.3 และ 
มคอ.5 ดวยเทคนิค active learning โดยการใชโปรแกรมระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และการฝกอบรมการสอนออนไลนดวย แพลตฟอรมตางๆ 

4. วิทยาลัยจัดซื้อและเตรียมอุปกรณในการลงพื้นที่แกผู สอนตามที่ตองการ โดยอาจารยผูสอน

สามารถติดตอขอรับไดท่ี สำนักวิชาการ  

วิทยาลัยดำเนินการติดตามผลดำเนินงาน โดยใชประเมินความพึงพอใจตอความเหมาะสมของส่ิง
สนับสนุนการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน โดยสอบถามจากผูสอนและนักศึกษา มีผลดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษา ประจำภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา และอาจารยผู สอนที ่ม ีตอสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู      
ประจำปการศึกษา 2563 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
รอยละ �̅�𝑥 

ความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 91.71 4.59 
การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 93.16 4.66 

นักศึกษาไดผานการประเมินผลการเรียนรู 87.64 4.38 
รวม 91.54 4.58 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

อาจารยผูสอน นักเรียน นักศึกษา 
รอยละ �̅�𝑥 รอยละ �̅�𝑥 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน 93.72 4.69 93.79 4.69 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียน 90.31 4.52 84.62 4.23 

รวม 92.17 4.61 89.62 4.48 
 
ผลการสำรวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เก็บขอมูลจากอาจารยผูสอน จำนวน  
26คน และนักศึกษา นักศึกษาจำนวน 109 คน พบวาอาจารยผูสอนมีความพึงพอใจตอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียนอยูระดับ มากที่สุด  (�̅�𝑥=4.69) และนักศึกษามีความพึง

พอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียนอยูระดับ มากท่ีสุด  (�̅�𝑥=4.69) อาจารยผูสอน

มีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียนอยูระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.52) และ

นักศึกษามีความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูภายนอกหองเรียนอยูระดับมาก (�̅�𝑥=4.23) 
ความพึงพอใจของอาจารยผูสอนท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ประจำปการศึกษา 2563 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 

ปรั
บป

รุ
ง  

พ
อใ

ช 

ปา
น

กล
าง

 

มา
ก 

มา
ก

ที่ส
ุด 𝒙𝒙� S.D. 

การสนับสนนุการเรียนรู
ภายในหองเรียน 

(1) (2) (3) (4) (5) 4.69 0.57 
มากท่ีสุด 

 
1. หองเรียน/หองปฏิบัติการ
มีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน 

0 0 0 30.77 69.23 4.69 0.47 มากท่ีสุด 

2. หองเรียน/หองปฏิบัติการ
มีแสงสวางเพียงพอ อากาศ
ถายเท หรือมีอุณหภูมิท่ี
เหมาะสม 

0 0 3.85 19.23 76.92 4.73 0.53 มากท่ีสุด 

3. สภาพแวดลอมภายใน
หองเรียน/หองปฏิบัติการ
สะอาด เอื้อตอการเรียน 

0 0 0 19.23 80.77 4.81 0.40 มากท่ีสุด 

4.  วัสดุฝก อุปกรณในการ
จัดการเรียนการสอนมี
เพียงพอกับผูเรียนท้ังหมู
เรียน 

0 0 0 19.23 80.77 4.81 0.40 มากท่ีสุด 

5.  มีการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณในหองปฏิบัติการ มี
อุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ี
ใชในการสอนท่ีทันสมัย มี

0 0 7.69 23.08 69.23 4.62 0.64 มากท่ีสุด 
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คุณภาพ และพรอมใชงาน
อยูสมอ 
6.  ส่ือและอุปกรณการเรียน
การสอนในหองเรียนมีความ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
พรอมใชงาน 

0 3.85 7.69 26.92 61.54 4.46 0.81 มาก 

การสนับสนนุการเรียนรู
ภายนอกหองเรียน 

(1) (2) (3) (4) (5) 4.52 0.66 มากท่ีสุด 

7.  มีสถานท่ีสำหรับให
นักศึกษาและอาจารยได
พบปะ แลกเปล่ียนสนทนา 
และ ทำงานรวมกัน 

0 0 0 7.69 92.31 4.92 0.27 มากท่ีสุด 

8.  ระบบสาธารณูปโภค 
เชน หองสุขา น้ำประปา 
ไฟฟา เพียงพอและ
เหมาะสม 

0 3.85 3.85 26.92 65.38 4.54 0.76 มากท่ีสุด 

9.  การสนับสนุนบริการ
ดานวิชาการของหลักสูตรมี
หนังสือ ตำรา ส่ิงพิมพ 
เอกสารทางวิชาการ 
โครงงาน ท่ีทันสมัยและ
หลากหลาย 

0 0 0 69.23 30.77 4.31 0.47 มาก 

10.  การสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีของหลักสูตร เชน 
แหลงดาวนโหลดเอกสารท่ี
ตองใชในการเรียนการสอน 
การสนับสนุนงานดาน 
Network 

0 0 0 65.38 34.62 4.35 0.49 มาก 

11.  การสนับสนุนดานวัสดุ 
ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน เชน อุปกรณ 
IT เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณเครื่องเขียน 
กระดาษ ฯลฯ 

0 0 3.85 46.15 50.00 4.46 0.58 มาก 

รวม 4.61 0.57 มากท่ีสุด 
อาจารยผูสอนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ประจำปการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยูใน

ระดับ มากท่ีสุด (�̅�𝑥=4.61) โดยรายการท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีสถานท่ีสำหรับใหนักศึกษาและอาจารย

ไดพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และ ทำงานรวมกัน(�̅�𝑥= 4.92) รองมาคือ สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/
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หองปฏิบัติการสะอาด เอื้อตอการเรียน, วัสดุฝก อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอกับผูเรียนท้ัง

หมูเรียน(�̅�𝑥=4.81)หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพออากาศถายเท หรือมีอุณหภูมิที่เหมาะสม

(�̅�𝑥=4.73)หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน (�̅�𝑥=4.69)มีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณใน
หองปฏิบัติการ มีอุปกรณและสื่อเทคโนโลยีที่ใชในการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพ และพรอมใชงานอยูเสมอ

(�̅�𝑥=4.62)ระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม (�̅�𝑥=4.54)สื่อและ
อุปกรณการเรียนการสอนในหองเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน, การสนับสนุนดาน
วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เชน อุปกรณ IT เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียน 

กระดาษ ฯลฯ (�̅�𝑥=4.46)  การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของหลักสูตร เชน แหลงดาวนโหลดเอกสารท่ีตองใช

ในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน Network(�̅�𝑥=4.35) การสนับสนุนบริการดานวิชาการของ

หลักสูตรมีหนังสือ ตำรา สิ ่งพิมพ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที่ทันสมัยและหลากหลาย(�̅�𝑥=4.31)
ตามลำดับ 
สำหรับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนั้น อาจารยผูสอนไดแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับ  

1. การดูแล นักศึกษาอาจารยที่ปรึกษาควรติดตามชวยเหลือผูเรียนใหคำปรึกษากับนักศึกษา
ดานการเรียนเนื่องจากนักศึกษาคอนขางมีปญหาในการเรียนออนไลน 
2. อาจารยที่ปรึกษาควรมีการติดตามนักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนลาชา 
และการตามสงงานสำหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไมสมบูรณ  

 
ในปการศึกษา 2563 ท่ีผานมา วิทยาลัยไดนำขอเสนอแนะจากปการศึกษา 2562 ในประเด็นปญหา
ดังนี้ 

- ตองการใหมีการดำเนินการปรับปรงุและเพิ่มจุดกระจายระบบสัญญาณอินเทอรเน็ต 
- อาคารเรียน,บรรยากาศหองเรียน และภูมิทัศนในบริเวณวิทยาลัย 

ปรับปรุงแกไขในประเด็นปญหาตางๆ ดังนี ้
- ในปการศึกษา 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ไดพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหครอบคลุมทุกพื้นท่ี
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน สอดคลองกับนโยบายของวิทยาลับชุมชน และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ใหครู อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาเขาถึงระบบ
อินเทอรเน็ตอยางรวดเร็วข้ึน 
 วิทยาลัยปรับปรุงอาคารเรียน โดยติดต้ังตะแกรงกันนก บริเวณรอบอาคารเรียน เพื่อปองกันนกเขามาทำรัง
และขี้ในบริเวรอาคารเรียน และติดตั้งพัดลมเพดาล ในหองเรียน เพื่อระบายอากาศภายในหองเรียน ใหมี
ความเย็นเพิ่มขึ้น ปรับภูมิทัศน รอบๆบริเวณวิทยาลัย ปรับแตงตนไม และปลูกตนไมเพิ่มความรมเย็นรอบๆ
วิทยาลัย 

ตารางแสดงความพึงพอใจของ นักศึกษาท่ีมีตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ประจำปการศึกษา 
2563 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ความหมาย 

ปรั
บป

รุง
 

 

พ
อใ

ช 

ปา
น

กล
าง

 

มา
ก 

มา
ก

ที่ส
ุด 𝒙𝒙� S.D. 

การสนับสนนุการเรียนรู
ภายในหองเรียน 

(1) (2) (3) (4) (5) 4.69 0.55 
มากท่ีสุด 

1. หองเรียน/หองปฏิบัติ 
การมีจำนวนเพียงพอกับ
ผูเรียน 

0 0 0 27.52 72.48 4.72 0.45 มากท่ีสุด 

2. หองเรียน/หองปฏิบัติ 
การมีแสงสวางเพียงพอ 
อากาศถายเท หรือมี
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

0 0 3.67 14.68 81.65 4.78 0.50 มากท่ีสุด 

3. สภาพแวดลอมภายใน
หองเรียน/หองปฏิบัติการ
สะอาด เอื้อตอการเรียน 

0 0 0 22.94 77.06 4.77 0.42 มากท่ีสุด 

4.  วัสดุฝก อุปกรณใน
การจัดการเรียนการสอนมี
เพียงพอกับผูเรียนท้ังหมู
เรียน 

0 0 5.50 21.10 73.39 4.68 0.58 มากท่ีสุด 

5.  มีการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณในหองปฏิบัติการ 
มีอุปกรณและส่ือ
เทคโนโลยีท่ีใชในการสอน
ท่ีทันสมัย มีคุณภาพ และ
พรอมใชงานอยูเสมอ 

0 0 2.75 21.10 76.15 4.73 0.50 มากท่ีสุด 

6.  ส่ือและอุปกรณการ
เรียนการสอนในหองเรียน
มีความเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพพรอมใชงาน 

0 1.83 8.26 33.03 56.88 4.45 0.73 มาก 

การสนับสนนุการเรียนรู
ภายนอกหองเรียน 

(1) (2) (3) (4) (5) 4.23 0.64 มาก 

7.  มีสถานท่ีสำหรับให
นักศึกษาและอาจารยได
พบปะ แลกเปล่ียนสนทนา 
และ ทำงานรวมกัน 

0 0 0 12.84 87.16 4.87 0.34 มากท่ีสุด 

8.  ระบบสาธารณูปโภค 
เชน หองสุขา น้ำประปา 

0 1.83 13.76 26.61 56.80 4.40 0.79 มาก 
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ไฟฟา เพียงพอและ
เหมาะสม 
9.  การสนับสนุนบริการ
ดานวิชาการของหลักสูตร
มีหนังสือ ตำรา ส่ิงพิมพ 
เอกสารทางวิชาการ 
โครงงาน ท่ีทันสมัยและ
หลากหลาย 

0 0 19.27 75.23 5.50 3.86 0.48 มาก 

10.  การสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีของหลักสูตร 
เชน แหลงดาวนโหลด
เอกสารท่ีตองใชในการ
เรียนการสอน การ
สนับสนุนงานดาน 
Network 

0 0 14.68 77.06 0.26 3.94 0.48 มาก 

11.  การสนับสนุนดาน
วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน เชน อุปกรณ IT 
เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณเครื่องเขียน 
กระดาษ ฯลฯ 

0 0 4.59 82.57 12.84 4.08 0.41 มาก 

รวม 4.48 0.63 มาก 
นักศึกษา มีความพึงพอใจเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูประจำปการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยูในระดับ 

มาก(�̅�𝑥=4.49) โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีสถานที่สำหรับใหนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ 

แลกเปล่ียนสนทนา และ ทำงานรวมกัน(�̅�𝑥=4.89) รองมาคือสภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการ

สะอาด เอื ้อตอการเรียน(�̅�𝑥=4.81)หองเรียน/หองปฏิบัติการมีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเท หรือมี

อุณหภูมิที่เหมาะสม(�̅�𝑥=4.80)หองเรียน/หองปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอกับผูเรียน(�̅�𝑥=4.76)มีการดูแล

รักษาวัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ มีอุปกรณและส่ือเทคโนโลยีท่ีใชในการสอ(�̅�𝑥=4.74)ส่ือและอุปกรณการ

เรียนการสอนในหองเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน(�̅�𝑥=4.72)สื่อและอุปกรณการ
เรียนการสอนในหองเรียนมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพพรอมใชงานระบบสาธารณูปโภค เชน หองสุขา 

น้ำประปา ไฟฟา เพียงพอและเหมาะสม(�̅�𝑥=4.46)การสนับสนุนดานเทคโนโลยีของหลักสูตร เชน แหลง

ดาวนโหลดเอกสารที่ตองใชในการเรียนการสอน การสนับสนุนงานดาน Network (�̅�𝑥=3.93)การสนับสนุน
บริการดานวิชาการของหลักสูตรมีหนังสือ ตำรา สิ ่งพิมพ เอกสารทางวิชาการ โครงงาน ที่ทันสมัยและ
หลากหลาย 

(�̅�𝑥=3.89)การสนับสนุนดานวัสดุ ครุภัณฑ เพื ่อสนับสนุนการเรียนการสอน เชน อุปกรณ IT เครื ่อง

คอมพิวเตอรอุปกรณเครื่องเขียน กระดาษ ฯลฯ(�̅�𝑥=3.88)ตามลำดับ 
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สำหรับขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนั้น นักศึกษา ไดแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับ  
1. ควรมีบริการหองพักอาจารย ไวสำหรับใหคำปรึกษาแกนักศึกษาดานการเรียนการสอน 
3. หองน้ำอยูไกลจากหองเรียน ปรับปรุงหองน้ำใหสะอาดยื่งข้ึน 
4. หองเรียนคับแคบในหองเรียนรอนเกินไปหองเรียนไมมีพัดลมเพดานควรปรับปรุงสถานท่ี 
หองเรียนใหดีข้ึน 
 

ในปการศึกษา 2563 ท่ีผานมา วิทยาลัยไดนำขอเสนอแนะจากปการศึกษา 2562 ในประเด็นปญหา
ดังนี้ 
           - ระบบสัญญาณอินเทอรเน็ต 

 - อาคารเรียน,บรรยากาศหองเรียน และภูมิทัศนในบริเวณวิทยาลัย 
 
ปรับปรุงแกไขในประเด็นปญหาตางๆ ดังนี้ 

 
- ในปการศึกษา 2563 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ไดพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหครอบคลุมทุก
พื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน สอดคลองกับนโยบายของวิทยาลัย
ชุมชน และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ ใหครู อาจารย เจาหนาท่ี 
และนักศึกษาเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตอยางรวดเร็วข้ึน 

 
 
 
- วิทยาลัยปรับปรุงอาคารเรียน โดยติดตั้งตะแกรงกันนก บริเวณรอบอาคารเรียน เพื่อปองกัน
นกเขามาทำรังและขี้ในบริเวณอาคารเรียน และติดตั้งพัดลมเพดาล ในหองเรียน เพื่อระบาย
อากาศภายในหองเรียน ใหมีความเย็นเพิ่มขึ้น ปรับภูมิทัศน รอบๆบริเวณวิทยาลัย ปรับแตง
ตนไม และปลูกตนไมเพิ่มความรมเย็นรอบๆวิทยาลัย 

 
สรุปผลการวิเคราะห 

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่มีตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียนและนอกหองเรียน
สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน ประจำปการศึกษา 2563 

 
จุดเดน เปนหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ผูเรียนจบสามารถเลือทำงานไดหลายอาชีพ  ศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาตางๆไดงาย มีความยึดหยุนเขาถึงงาย คาใชจายต่ำ 
 
จุดดอยเนื่องจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการเรียนการสอน หลักสูตรอนุปริญญา ในวันเสาร – อาทิตย จึงไม
มีเจาหนาที่อยูประจำใหบริการเปดหองใหบริการหองสมุด, หองคอมพิวเตอร และในสวนของการใหบริการ
ของเจาหนาที่ฝายงานตาง ๆ ที่นักศึกษาอาจจำเปนตองมาติดตอโดยตรง จึงตองฝากเรื่องไวกับธุรการและผู
ประสานงานหนวยจัดการศึกษา ดำเนินในวันทำการตอไป บางครั้งอาจเกิดการลาชา และความไมสะดวก กับ
นักศึกษาในการติดตอสอบถามการใหบริการ 
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สรุปผลท่ีไดจากการดำเนินการในปการศึกษา 2563 ดังนี้ 
1. หองเรียนสาขาวิชาการปกครองทองถิ่นมีมาตรฐานใกลเคียงกัน และมีบรรยากาศเอื้อตอการ

เรียนรู 
2. อาจารยผูสอนมีสวนรวมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และสาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน

สามารถสนับสนุนทางวิชาการไดตามความตองการและขอเสนอแนะของอาจารยผู สอนในสาขาวิชาการ
ปกครองทองถ่ิน 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยผูสอนท่ีมีตอความเหมาะสมของส่ิงสนับสนนุการเรียนรู ไม
ต่ำกวารอยละ 70 

4. สาขาวิชาการปกครองทองถ่ินจัดการไดนำขอเสนอแนะมาปรับปรุง แกไขและพัฒนาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูใหมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
 
เอกสารหลักฐาน 

1 รายงานความพึงพอใจและความเหมาะสมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
จากนักศึกษา และอาจารยผูสอน 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดำเนินงาน ผลการประเมิน การบรรลุ
เปาหมาย 

6.1 3    
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ตอนท่ี 3 
ผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 

ตาราง ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ีและองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 
ผานเกณฑ/ 

ไมผาน
เกณฑ 

ระบุเหตุผล
หากไมผาน

เกณฑ 
1. การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1 (1.)การบริหารจัดการหลักสูตรอนุปริญญา ผาน  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ผาน  

2. ผ ู  ส ำ เ ร็ จ
การศึกษา 

2.1  คุณภาพผูสำเร็จการศึกษา 5.00  

2.2  ผูสำเร็จการศึกษาสรางอาชีพและทำประโยชนใหชุมชน 4.25  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.63  

3 นักศึกษา 

3.1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00  

3.2   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 2.50  

4. อาจารย 
4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 2.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 2.00  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน และ
ประเมินผูเรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00  

5.2   การวางระบบผู สอน การจัดการเร ียนการสอน และการ
ประเมินผลผูเรียน 

2.00 
 

5.3   ผลการดำเนินงานของหลักสูตร 4.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 2.67  

6.  ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 2.00  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 2.00  

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ีในองคประกอบ 2.92  

 
*** หมายเหตุ : ในกรณีท่ีให 4,5 คะแนน โปรดระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4,5  
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | 63 
 

 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องคประ
กอบท่ี 

  

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00  ระดับคุณภาพนอย 

2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00  ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 

1. ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 
2. - - 4.63 4.63 ดีมาก 
3. 2.50 - - 2.50 ปานกลาง 
4. 2.00 - - 2.00 นอย 
5. 2.00 3.00 - 2.67 ปานกลาง 
6. - 2.00 - 2.00 นอย 

รวม 4 3 2 2.92 ปานกลาง 
ผลการ
ประเมิน 

2.25 2.67 4.63   

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก  

 
*** สามารถนำผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรมาจากระบบ CHE QA Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.63 

2.00 

2.00 

2.83 

2.00 

2.86 

4.63 

2.50 

2.00 

2.67 

2.00 

2.92 

องค ์2

องค ์3

องค ์4

องค ์5

องค ์6

รวม

ปกครองทอ้งถิ่น
ปี 62 ผา่น ปี 63 ผา่น 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การบริหารหลักสูตร ผูรับผิดชอบควรพิจารณา ความเชื่อมโยงของกิจกรรมที่สำคัญที่มีผลกระทบตอ
การจัดการเรียนการสอน และควรมีการวางแผนการดำเนินการใหเปนขั้นตอนที่บูรณาการไปในทิศทาง
เดียวกัน  มีวัตถุประสงคเปาหมายชัดเจนและมีกระบวนการทำงานสุดทายไดผลลัพธที่เหมาะสม เปนไป
ตามเปาหมายท่ีหลักสูตรกำหนด และควรมีการวางแผนการประชุมในกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในหลักสูตร
เปนประจำ 
2. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนควรใหความสำคัญ และรับผิดชอบตอกิจกรรมตางๆที่ไดรับมอบหมาย 
และรวมมือทำงานไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นควรทำความเขาใจกับเกณฑการประกันคุณภาพท่ี
สถาบันกำหนด และเขียนรายงานใหเขาใจวาทำกิจกรรมแตละอยางอยางไร จะทำใหการจัดทำแบบ
รายงานประเมินตนเอง (SAR) มีคุณภาพ มีขอมูลที่เหมาะสม เปนจริง และเปนรายงานที่ทำใหเกิด
ประโยชนท้ังผูประเมิน นักศึกษา อาจารย สถาบัน หรือบุคคลอื่นท่ีสนใจ 
3. วิทยาลัยควรมีนโยบายการบริหารบุคลากรอยางเหมาะสมในทุกหนวยจัดการศึกษา โดยมีการแบงปน
ทรัพยากรรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานอาจารยผูสอนใหมีการปฏิบัติงานตรงกับความชำนาญและศาสตร
ของตนเอง และสามารถสอนไดทุกกลุม ทุกระดับ และทุกหนวยจัดการศึกษา เพื่อสรางมาตรฐานดานการ
เรียนการสอนใหเปนในรูปแบบเดียวกัน 
4.หลักสูตรควรสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู งานปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง โดยพิจารณาแหลงเรียนรู
ของชุมชนทองถิ่นที่ตรงกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริงในทองถิ่นแตะทองถิ่น ใหนักศึกษาไดฝกงาน และ
ศึกษาดูงานเพื่อทำใหเกิดการเรียนรูตามเวลาท่ีเหมาะสม 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
องคประกอบท่ี 1 : การกำกับมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 : ผูสำเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  การกำกับมาตรฐานหลักสูตร พบวาหลักสูตรมีผูประเมินที่มีคุณสมบัติตามเกณฑวิทยาลัยชุมชนกำหนด 
แตส่ิงท่ีตองคำนึงถึงคือการใชบุคลากรจากภายนอก ตองพิจารณาวาอาจารยเหลานั้น จะใหความสำคัญกับ
การชวยเหลืออาจารยภายในดูแลนักศึกษาอยางท่ัวถึงหรือไม และบางหลักสูตรท่ีมีอาจารยภายในเพียงพอ 
แตดูแลนักศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. สามารถนำมาเปนอาจารยประจำหลักสูตรในระดับอนุปริญญาได 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ผูสำเร็จการศึกษามีจำนวนนอยเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตร หลักสูตรตองหากลวิธีใน
การดูแลผูเรียนใหมีความเขาใจท่ีจะศึกษาตอในหลักสูตรจนจบการศึกษา 
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องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 

องคประกอบท่ี 4: อาจารย 

องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

องคประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพมีความเหมาะสม หลักสูตรควรคำนึงถึงสิ่งสนับสนุนทางวิชาการ เชน
เครื่องมือ อุปกรณ โปรแกรมสำเร็จรูปตางๆ ท่ีจำเปนสำหรับหลักสูตร หากเครื่องมือเพียงพอ หลักสูตรควร
จัดหาสถานประกอบการท่ีมีเครื่องมือเหลานี้ และทำ MOU กับหนวยงานเหลานั้น เพื่อใหผูเรียนฝกปฏิบัติ
ในสถานการณจริง 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารระบบอาจารยท่ีปรึกษา มีการมอบหมายงาน แตไมไดแสดงถึง
ผลลัพธที่เกิดขึ้น หลักสูตรควรหาวิธีการเฝาระวังวากระบวนการในการดูแลนักศึกษาจะสงผลตอผูเรียน
และทำใหผูเรียนมีความสุขไดอยางไร และจะสงผลใหอัตราการออกกลางคันของผูเรียนลดลงไดอยางไร 
2. กระบวนการพัฒนานักศึกษาควรถูกนำมาบูรณาการกับการเรียน การสอน ไมใชแยกกัน และนำมา
เขียนเสนอวามีอะไร ควรนำมาบูรณาการวาจะสงผลลัพธใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณภาพไดอยางไรบาง 
3. อัตราการคงอยูของผูเรียนในหลักสูตรมีจำนวนลดลงสูงมาก หลักสูตรควรวิเคราะหหาสาเหตุและเสนอ
แนวทางแกไขโดยเรงดวน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
หลักสูตรควรใหความสำคัญกับการบริหารอาจารย โดยกำหนดให มีการประเมินอาจารยเมื่อครบสัญญา
จาง มีการมอบหมายงานอยางเหมาะสม ดูแลความสุขใหอาจารยในหลักสูตรอยางดี และควรมีระบบของ
การพัฒนาบุคลากรทั้งอาจารยประจำและอาจารยพิเศษอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) ระยะยาว    

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรระบุวารายวิชาที่ปรับปรุงหรือพิจารณาขึ้นมามีจุดเดน อัตลักษณที่แตกตางจากหลักสูตร
เดิมหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ อยางไรบาง อะไรคือความแตกตางของหลักสูตรท่ีจะดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียน และในปการศึกษา 2563 ที่ผานมา หลักสูตรมีประเด็นความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปจจุบัน จะ
นำมาสอนนักศึกษาเพื่อความทันสมัยอยางไรบาง 
2. กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน การมอบหมายรายวิชาใหอาจารยผู สอน เทคนิคการสอน
ออนไลนที ่มีประสิทธิภาพ การสอนภาคปฏิบัติ การทำ Project ของผูเรียน และการฝกงานในสถาน
ประกอบการ ส่ิงเหลานี้จะตองแสดงรายละเอียด วิธีปฏิบัติท่ีสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนการ
ติดตามผลลัพธ การเรียนรูของผูเรียนและวิธีการ ทวนสอบท่ีเหมาะสมท้ังหมด จะสงผลใหการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3. ควรสรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบ ผลลัพธการเรียนรูในรายวิชาใหตอบสนองเกณฑ
คุณภาพ 5 ดาน ตามท่ีหลักสูตรกำหนด และควรพิจารณาวาการจัดเรียนการสอนในแตละรายวิชาสามารถ
ตอบวัตถุประสงคกับผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไวไดอยางไร 


	ซึ่งแต่ละวิชามีการสอดแทรกสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ โดยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เน้นการแก้ปัญหา และมีวิจารณญาณ   ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี  เน้น รู้เท่าทันสื่อ  อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร  และ ทักษะชีวิตและอาชีพ  เน้น มีความเป็นผู้นำ และ การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข จึงกำหนดรูปแบบของกิจกรรมในโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งกำหนดรายวิชาที่จะบูรณาการ โดยมีวิชาที่ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
	- วิชา ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา    บูรณาการให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก,มีความเป็นผู้นำและเป็นผู้ที่มีพัฒนาการด้านการสื่อสารและรับสารที่ดี โดยมีกิจกรรมดังนี้

